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VÁŽENÍ A MILÍ ADMINISTRÁTOŘI IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední
dobu. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, když nám je pošlete.

ZMĚNA VÝZNAMU BANKOVNÍ POLOŽKY "IBAN" V IS/STAG

Kvůli potřebě evidovat u studentů i zahraniční čísla účtů jsme se rozhodli přepracovat význam položky
IBAN. Dosud byla tato položka čtyřznaková a zadával se do ní pouze "začátek" IBANu, což fungovalo pouze
pro české bankovní účty. Například pro český účet 4811530257/0100 bylo v položce IBAN zadáno pouze
"CZ81"; IS/STAG v případě potřeby výsledný IBAN vygeneroval ve správné podobě automaticky.

Tento postup ale lze aplikovat to pouze pro české a slovenské účty. Rozhodli jsme se tedy pro změnu:
nově bude každá položka IBAN obsahovat kompletní IBAN, tedy například: "CZ81 0100 0000 0048 1153
0257".

Přechod na toto řešení zajistí vývojáři IS/STAG; zákazníci, kteří IBAN nepoužívají či studentům neumožňují
zadat, nic nezaregistrují.

Další novinka je možnost pro studenty u svého "EURO" účtu (mají-li možnost jej zadávat) vyplnit také
SWIFT kód banky.

AUTOMATICKÉ NASTAVOVÁNÍ DATA ODEVZDÁNÍ VŠKP

Po vypracování VŠKP student odevzdává do IS/STAG soubor s textem práce, vepisuje metadata o práci a
tištěnou verzi práce odevzdává na sekretariát katedry, na které má práci zadanou. Aby se zamezilo
pozdější změně souboru s textem práce a změně metadat práce, je již dlouho v IS/STAG možnost této
změně zabránit po zadání data odevzdání VŠKP. Datum odevzdání VŠKP nastavuje sekretářka katedry ve
formuláři AN0030 po přijetí tištěné verze VŠKP od studenta. V rámci současné pandemie se některé školy
rozhodly k odevzdávání VŠKP jen v elektronické podobě. V takovém případě se již ale sekretářka katedry
nedozví, že student práci odevzdal a tak neví, kdy má datum odevzdání VŠKP nastavit.

Proto jsme do IS/STAG přidali možnost automatického nastavení data odevzdání VŠKP. Tato funkce se
zapne nastavením parametru VKP_PRACE_FORMA na "E". Systém potom každý den po půlnoci zkontroluje,
zda již minul datum plánovaného odevzdání VŠKP a zároveň je odevzdán soubor s textem práce - v tom
případě nastaví datum odevzdání VŠKP na včerejší datum. Pokud je později třeba nějakému studentovi
individuálně umožnit měnit metadata nebo nahraný soubor, stačí, když sekretářka katedry smaže datum
odevzdání VŠKP. Následně student může soubor i metadata opravovat. Pokud student soubor nesmaže, po
půlnoci se datum odevzdání VŠKP opět nastaví a znemožní tak další úpravy ze strany studenta.

Pozor, datum plánovaného odevzdání VŠKP není povinná položka, doporučujeme provést kontrolu jeho
nastavení – bez něho k automatickému nastavení data odevzdání VŠKP nedojde.

AKTUALIZACE STAVU LEARNING AGREEMENT (EWP)

Chtěli bychom Vás seznámit s dalším vývojem Erasmus Without Paper. Dne 16. 3. 2021 bylo vydáno API
Learning Agreement verze 1.0.0. Na jeho implementaci intenzivně pracujeme. Dále došlo k posunutí
termínů pro digitální uzavírání meziinstitucionálních smluv (IIA) a Learning Agreement (LA):
- červen 2021 - začátek digitálního uzavírání IIA a LA
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- akademický rok 2022/2023 - povinné digitální uzavírání IIA a LAA
- akademický rok 2021/2022 bude přechodný a bude v něm možné uzavírat IIA i LA jak elektronicky, tak i
papírově (ve formátu podle nových šablon).

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.03.2021 - 30.03.2021 (BUILD 210330)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Prohlížení/RA/Detail345356
K vyučujícímu RA doplněn případně zadaný podíl na výuce.

RT ,  - Revize a úpravy zadávání bankovních účtů především u studentů v Moje343639 289026
Studium / Osobní Údaje
Bankovní korunový a EURO účet. Úprava chápání položky IBAN (u účtů studentů, ale třeba i u předpisů
plateb). V krátké době po nasazení této verze do produkce dojde k úpravě významu položky IBAN v
databázích. Více informací viz newsletter vydaný s touto verzí aplikace (začátek dubna 2021).

RT  - Webové služby345237
Nová možnost pro uživatelská jména zakládaných uživatelů v Moodle pro přijímačky. Nově lze nechat v
Moodle zakládat uživatele s uživatelským jménem, které se rovná e-mailu uchazeče.

RT  - Soubory studentů344547
Doplněna možnost zobrazení zvýrazněného textu nad komponentou pro vkládání souborů. (Zatím není
ještě hotová možnost vložení tohoto textu skrze windows klienta STAGu).

RT  - ECTS Nabídky výjezdů317918
Automatické notifikace po pěti dnech při neodevzdání povinného dokumentu nebo informace uchazečem.

RT  - Administrace / Externí systémy / Akce344476
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U spisovek nad standardem NSESS 2.0 možnost stažení číselníků spisovky do ZIP souboru, může se hodit
pro usnadnění konfigurace spisovky.

RT  - E-přihláška344499
Položka "Kontaktní úřad ČR v zahraničí pro získání víza" v e-přihlášce je povinná nyní pouze tehdy, pokud
uchazeč nemá české občanství, pochází z některé ze zemí, které mají s ČR vízovou povinnost a nově také
musí platit, že nemá na území ČR trvalý pobyt (to dosud kontrolováno nebylo, nicméně dle zdrojů na
MVČR to tak má být, viz:
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/legalni-migrace.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D,
https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=21657699&doctype=ART ).

RT  - E-přihláška338373
Pokud uchazeč zadává svoji předchozí vysokou školu a ta není v číselníku a zadává ji ručně, tak nyní
musí vložit i stát této vysoké školy.

RT  - E-přihláška - Úprava položky týkající se nostrifikace335499
Vylepšení možností popisku, odkazů. Viz nový parametr EPR_NOSTRIFIKACE_SKOLA_INFO.

RT  - Webové služby327009
Spisovka Magion (OSU, AVU) při nahlížení do spisu nově vrací zvlášť oddělené číslo jednací.

RT  - Webové služby315225

Úprava odesílání do FISu.

RT  - Moje studium / Kvalifikační práce343047
Doplněno ukládání data souhlasu s textem v parametru VSKP_TEXT_PROHLASENI.

RT  - Interní poznámka309373
Portálový zk. a zp. katalog částečně upraven na nové známkovací stupnice.

RT  - Prohlížení/Předměty/Popis předmětu319055
U vyučujících předmětu se nyní zobrazuje i podíl na výuce.

RT  - Webové služby345237
Úprava předávaného parametru 'auth' do Moodle při vytváření uživatelů (při propojení na přijímačky),
vše je zpětně kompatibilní.

RT  - Webové služby342576
Úprava distribuce přihlašovacích údajů při přidávání uchazečů ke kurzu v Moodle. Oproti avizovanému
způsobu je to lehce předěláno (e-mail není zasílán při vytvoření konta, ale při přiřazení uchazeče na
kurz).

RT  - Webové služby344595
Úprava přihlašovacího procesu v aplikaci.

Globální-
Vylepšení komponent "select boxů", těch, v nichž lze i vyhledávat. Nově to vyhledává i bez ohledu na
diakritiku, je to uživatelsky příjemnější.

WINDOWS KLIENT

RT ,  - ES0010 (13.31) Stav validace elektronického podpisu, předchozí pokusy,338442 342465
drobné chyby
U souborů zobrazen stav validace elekronického podpisu. Pokus podbarven zeleně, pokud existují
předchozí hodnocení. Titulek u položky SIMS je při jejím odškrtnutí vždy červený.

RT  - PZ0010 (3.48) Doplňování IBAN343639
Do formuláře přidána funkce pro automatické zadávání IBAN.

DATABÁZE

RT  - Nové položky dle nové šablony LA339301
Doplňují se položky do tabulek: jedznamky, jedznamky_www, jedznamky_pred_www, studenti_vyjezdy.
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RT  - Úprava constraintu332687
Úprava na nový způsob ukládání hodnocení. Constrainty (UPLNOST_ABS_CK,
UPLNOST_HODNOCENI_CK) jsou nad tabulkami abn_certifikaty a abn_diplomove_prace.

RT  - Změna velikosti položek UCET_IBAN343639
Velikost se zvětšuje na velikost 30 znaků v tabulkách: pz_splatky, pz_predpisy, pz_doklady_platby,
pz_doklady a osoby (zde i položka UCET_EURO_IBAN).

RT  - Změny v abn_diplomove_prace343047
Rušení položky PROHLASENI.

RT  - Nový parametr335521
VKP_PRACE_FORMA - Forma odevzdávaní práce VŠKP.

RT  - HK0010333395
Nový výstup - Nový výstup Studentské žádosti.

RT  - Rušení studenta344594
Při odmazání studenta zrušit nejdřív případné předchozí studium.

RT  - HK-nový výstup333395
Nový výstup Studentské žádosti.

RT  - Nový parametr E-přihlášky344738
Přidává se - EPR_NOSTRIFIKACE_SKOLA_INFO - Odkazy a jejich popisy s informacemi o nostrifikaci na
Vaší univerzitě.

RT  - Doplnění tabulky sou_prava_administratori344547
Přidávají se položky - CZ_UPLOAD_INFO_TEXT a AN_UPLOAD_INFO_TEXT.

RT  - Úprava domény typ_oboru340425
Změna hodnoty položky global na 'P'.

RT  - Nová položka tabulky studenti_vyjezdy344586
Přidává se - MOPFIDNO (cizí klíč tabulky MO_PROGRAMY_FINANCOVANI).

PORTÁL - CHYBY

RT  - Úprava tisku e-přihlášky344325
úprava zobrazených oborů/specializací.

RT  - E-přihláška - Úprava tisku e-přihlášky344325
úprava zobrazených oborů/specializací.

RT  - E-přihláška344071
Oprava zobrazení plateb v e-přihlášce na stránce "Informace o řízení", docházelo k chybám v souvislosti s
platební bránou FlyWire.

RT 345455
Oprava překlepu v e-mailu při registraci e-přihláškového konta.

RT  - Grafický editor rozvrhu - Vylepšení detekce kolizí v případě akcí sdružených do340549
skupiny. Nově aplikace zobrazuje kolize sdruženě pro všechny akce ve skupině najednou
Typicky např. kolize v rozvrhu kroužků či učitelů (u každé akce ze skupiny totiž mohou být rozdílné
kroužky či učitelé).

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - E-přihláška - Vyčištění kódu341971
Odebrání starých komponent na původní způsob registrace/přihlašování do aplikace.

DATABÁZE - CHYBY

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=332687
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=343639
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=343047
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=335521
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333395
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344594
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=333395
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344738
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344547
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=340425
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344586
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344325
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344325
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344071
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=345455
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=340549
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=341971


RT ,  - Oprava vytváření uživatelů321455 305982
Oprava podmínky pro parametry KONTO_*.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - anglické překlady336908
Překlady Stavu.

RT  - Kontrola parametru DEADLINE_ROZVRH342014
Kontrola se neprovádí pro role vyjmenované v parametru DEADLINE_ROZVRH_VYJIMKY.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - AN0030 (5.11) Oprava kopírování VŠKP344996
Při kopírování VŠKP pomocí F6-F4 vynulovány položky HODNIDNO_TEXT.

RT ,  - ES0010 (13.32) Účet v cizí měně, kopírování uznaných předmětů266021 345011
Os. údaje - přidán účet v cizí měně. Při kopírování uznaného předmětů ze žádosti se kontroluje, zda není
tento předmět zapsaný jako studovaný, ale na jiný semestr. Pokud ano, je třeba určit, zda se má smazat
nebo ne.

RT  - ST_KNIH6 (7.04) Výpis chybové hlášky345698
Pro FK se vypisuje různá hláška podle toho, zda jde o chybu u nadřízeného nebo podřízeného záznamu.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - OP0010 (4.00) Přidání položky299964
Přidání položky TITUL_JE_PRED na záložku Partneři.

RT  - PZ0010 (3.47) Zvětšení délky položky343639
Zvětšení délky položky IBAN.

RT  - PZ0030 (3.54) Zvětšení délky položky343639
Zvětšení délky položky IBAN.

RT  - PZ0030 (3.55) Úprava zobrazování položek343639
Úprava zobrazování položek IBAN ve formuláři.

RT  - PZ0020 (3.42) Zvětšení délky položky343639
Zvětšení délky položky IBAN, zrušení položek ubyt_stip_dat_zac_naroku, ubyt_stip_dat_kon_naroku.

BOREC NA KONEC

https://www.youtube.com/watch?v=2a3hLZJZmlI

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=321455
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=305982
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=336908
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=342014
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344996
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=266021
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=345011
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=345698
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=299964
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=343639
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=343639
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=343639
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=343639
https://www.youtube.com/watch?v=2a3hLZJZmlI

