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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.

PROPOJENÍ S MS TEAMS

Je to již více než rok, kdy jsme do IS/STAG přidali možnost napojení na MS Teams. Pro toto propojení je
na straně MS Team potřeba vytvořit "tajný kód", který se používá pro autorizaci požadavků na API MS
Cloudu / Ms Teams. Tento kód má omezenou platnost, přičemž délku platnosti lze typicky zadat v intervalu
3, 6, 12, 18 a 24 měsíců. Na jedné ze škol už se stalo, že platnost vypršela a zakládání teamů
nefungovalo. Nastavení platnosti má naštěstí i volbu "Vlastní", kam lze nastavit libovolný datum vypršení
tajného klíče.  Doporučujeme toto nastavení překontrolovat a v případě, že kód již vypršel / blíží se jeho
vypršení, vytvořit kód nový s dostatečně dlouho platností. Návod na nastavení propojení s MS Teams
naleznete v nápovědě: 

.https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/elearning/ms_teams/index.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 31.03.2021 - 12.04.2021 (BUILD 210412)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Program předmětu (S026)343660
Přidána možnost úpravy časové náročnosti.

RT  - Moje výuka/Rozvrh a předměty/Výskyty výuky342957
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Přidán formulář pro možnost hromadné změny u výskytů výuky.

RT  - IS-STAG / Podklady pro výroční zprávu345983
Úprava v popisku nápovědy.

RT  - ECTS Výjezdy344586
Doplněna možnost určení programu financování pro výjezd.

RT  - ECTS Příjezdy345781
Student může nyní vložit soubor i ve stavu 470 nebo nižším.

RT  - Webové služby342176
Na TCP portu 8843 (tam běží EWP konektor) původně běžel i kompletní zbytek aplikace (web, další
webové služby). Nově na tomto portu běží pouze EWP. Slouží k možnosti omezit přístup k WS na úrovni
firewallu tak, aby EWP bylo dostupné i ze světa, ale zbytek nikoliv.

RT  - Webové služby - Napojení na MS Teams346534
Doplněno lepší ošetření situace, kdy vyprší platnost tajného kódu ("secret key") pro propojení IS/STAG a
MS Teams (více v dokumentaci).

RT  - Webové služby345038
Zvýšen timeout pro volání webové služby (dotaz do databáze v některých případech nedoběhl do
požadované doby a volání bylo přerušeno).

WINDOWS KLIENT

RT  - PJ0025 (4.14) Schvalování souborů318839
Políčko s počty schválených/schvalovaných souborů. Možnost v případě schvalování souborů zobrazit jen
uchazeče, kteří mají všechny schvalované soubory již schválené. Možnost zobrazit uchazeče, kteří mají
ještě některé schvalované soubory neschválené.

RT  - OS0010 (8.00) Zrušení položek345990
Zrušení položek pro adresy.

DATABÁZE

RT  - PR_PLATBY345757
U poplatků za studium, pokud se započítávají periody dále i po přestupu na nové studium a pokud se
DNS nemá započítávat, jakmile již začne student platit za studium, se DNS nezapočítává ani u nového
studia.

RT  - Zdrav. specifika345850
Předdefinovaný dotaz v evidenční kartě upraven tak, aby se za studenty se zdravotními specifiky
považovali i ti, kteří mají vyplněnou položku Úlevy na záložce Os. údaje.

RT  - Zpřístupnění neveřejných parametrů VŠKP346367
Zveřejnění parametrů pro aplikaci Témata kvalifikačních prací, které byly neveřejné.

RT  - HK343783
Nové položky - Seznam uchazečů - přidán parametr Projeven zájem o zápis.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Prohlížení/Studijní programy346405
Oprava chyby při stahování xlsx souboru se seznamem členů rady.

RT  - Průnik volných časů346443
Oprava algoritmu pro zařazování rozvrhových akcí do průniku časů. Pokud akce začínala přesně ve stejný
čas, jako končila předchozí již zařazená akce, nemusela se do průniku zařadit.

RT  - Témata kvalifikačních prací346316
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Opravena úprava dat studentem u tématu typu Doplněné studentem. V případě vyplněných položek
rozsahu průvodní zprávy a grafických prací docházelo k přepsání uložené hodnoty v databázi.

RT  - Webové služby345482
Opravy a úpravy API pro e-přihlášku.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT , 327999 346367
Interní úprava způsobu zobrazení (ne)veřejných parametrů IS/STAG.

Globální-
Administrace propojení s externími systémy (S060) - designové úpravy.

RT  - Administrace evaluace345587
Kontrola na povinnost zadání bodového rozhraní od - do u podmíněného tvrzení.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Parametr pro přístup k modifikaci kont272330
Oprava podmínky pro vyhodnocení parametru SPRAVA_KONT_V_OS0010 ve formuláři číselník osob.
možno omezit nastavit přístup jen pro role AC a AD.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - SY0202 (10.02) Oprava prechecku346093
Vyhozeno CŽV, opraveno zaškrtávátko vykazován u prechecku.

RT  - PJ0020 (2.90) Oprava hlášky při ukládání souborů346264
Oprava hlášky při ukládání souborů.

RT  - PJ0021 (3.45) Oprava hlášky při ukládání souborů346264
Oprava hlášky při ukládání souborů.

RT  - PJ0022 (1.30) Oprava hlášky při ukládání souborů346264
Oprava hlášky při ukládání souborů.

RT ,  - PZ0010 (3.52) Oprava kontroly IBAN346310 343639
Oprava kontroly IBAN při kopírování studentů k novému předpisu, který vznikl kopírováním původního
předpisu.

RT  - ST_KNIH6 (7.07) Oprava hlášky339058
Přidán název constraintu, pro který se vypisuje hláška "Kontaktujte správce systému...".

RT  - PZ0030 (3.56) Oprava zadávání vratky346020
Zadávání vratky v samostatném bloku pro lepší přehlednost, oprava LOV.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PZ0010 (3.51) Kontrola druhu předpisu345055
Neplatný druh předpisu se nenabízí v LOV.

RT  - OS0010 (7.08) Zrušení položek345990
Zrušení položek pro zadávání adres.

RT  - SY0202 (10.03) Změna algoritmu pro generování mezisběrů346542
Změna zahrnuje automatickou detekci zpětných změn v historii studia.
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Let the Bad Times Roll

The Offspring, https://found.ee/OffspringBadTimesRoll
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