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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.

TERMÍNY SZZ DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ SLUŽBY A
REPORTU

Nová verze aplikace obsahuje nový datový report, kterým lze získat data o konání termínů SZZ pro zvolené
období. Tyto údaje mají sloužit k případnému dalšímu zpracování a zveřejnění těchto termínů SZZ. Nový
datový report je dostupný v IS/STAG / Reporty / oblast Termíny a výstup Státnicové termíny. Dále je
report dostupný i skrze WS s názvem ng_terminy / getTerminyStatnic.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.04.2021 - 11.05.2021 (BUILD 210511)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Reporty345646
Doplněn datový report na státnicové termíny, též dostupný přes WS.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy / Nabídka výjezdů313067
Upraveno posílání emailů potenciáním uchazečům o výjezd přes portlet Hromadný e-mail.

RT  - Moje výuka/Vypisování termínů348315
Oprava javascriptového doplňování v anglické mutaci portálu.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy / LA348124
Úprava řazení předmětů.

RT  - IS-STAG / ECTS Příjezdy / LA348124
úprava řazení předmětů.

RT  - IS-STAG / ECTS Smlouvy347909
Doplněna položka Hodnocení instituce.

RT  - Hromadný e-mail348219
Snazší kopírování adres příjemců z portletu, možnost volby, jestli má být seznam oddělený čárkou nebo
středníkem.

RT  - Webové služby - Modul notifikace348443
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I na DEMO instalacích lze zapnout odesílání vyjmenovaných typů notifikací, konfiguračním parametrem
'notifikace_typy_posilat_i_na_demo' v souboru ws-config.properties.

RT  - Úprava formuláře na projevení vůle uchazeče se zapsat347454
Ve výchozím případě se nenabízí již žádná hodnota, uchazeč si musí vybrat.

RT ,  - Podobně jako kdysi u rychlých odkazů do IS/STAG aplikace tak i při348118 296945
přístupu na portálovou stránku, která vyžaduje přihlášení z MS Word či jiné aplikace MS Office
Upraveno chování portálu, aby i přes chybu obsaženou v MS Office došlo k regulérnímu otevření stránky.

RT 342957
Vylepšení zobrazení online výuky v rozvrhu (ale i dalších typů změn ve výuce). Pokud se nějaká změna
opakuje pravidelně přesně po týdnech, nezobrazuje se v normálním týdenním typu rozvrhu opakovaně,
ale zobrazí se interval. Platí pouze, když se jedná opravdu o změny s jinak zcela shodnými nastaveními
(např. i URL na online výuku a podobně).

RT  - Sestava Seznam studentů348266
Doplněn parametr Vlastní nadpis, jehož obsah se vypíše místo standardního nadpisu Seznam studentů.

RT  - Webové služby348270
Navýšení časového limitu při komunikaci s novým API systému FIS.

RT  - Webové služby348186
K webové službě studenti/getDoktorandi přidány do výstupu 2 sloupce dat o doktorandech:
druhePracoviste a skolitelSpecialista.

RT 347633 - Úprava a oprava exportu seznamu absolventů v modulu klub absolventů, změna
exportního formátu na XLSX.

RT  - Webové služby334521
Do WS studenti/getStudentiByPredmet a studenti/getStudentiByRoakce byl doplněn sloupec casPrihlaseni
udávající čas zápisu studenta na daný předmět/rozvrhovou akci.

RT  - Webové služby348094
Ke službám pro e-přihlášku přidána WS na zjištění rodného čísla studenta dle jeho univerzitního
identifikátoru (tabulka ORION.IDENTIFIKATOR).

RT 347818
Upraven report "Zápis o SZZ", který ve velmi specifickém případě způsoboval zahlcení portálu. Zároveň
připraven obecný self-monitoring této části naší aplikace tak, aby se uměla z případného podobného
problému v budoucnu vzpamatovat.

RT  - Zobrazování fotografie studenta340613
Přidána možnost načítání fotografií studentů z externího systému.

RT  - Úprava zobrazení některých dat o VŠKP v prohlížení portálu347553
Byly problémy s některými speciálními znaky.

RT 347752
Designove úpravy tématu pro OSU.

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta346775
Zavedena nová pravidelná notifikace pro upozorňování garantů na chybějící vyjádření garanta k
uznání předmětu.

WINDOWS KLIENT

RT  - SY0280 (1.11) Nové položky344547
Informativní texty pro vložení souboru.

RT  - PJ0015 (2.35) Možnost označit hromadně zadaný počet uchazečů348332
Tlačítko "Označ prvních", které označí hromadně zadaný počet uchazečů, přičemž každá osoba je
započítávána jen jednou. Při více přihláškách jedné osoby může tedy případně dojít k označení většího
počtu záznamů než je zadaný počet.

RT  - PJ0080 (2.25) Tlačítko Web-výsledky345383
Přes tlačítko Web-výsledky se přechází přímo na záložku Informace o řízení s výsledky přij. řízení.

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=347454
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=348118
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=296945
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=342957
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=348266
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=348270
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=348186
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=347633
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=334521
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=348094
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=347818
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=340613
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=347553
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=347752
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=346775
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=344547
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=348332
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=345383


RT  - CI0160 (1.21) Slučování stejných škol300082
Slučování záznamů stejných škol.

RT  - PJ0015 (2.36) Tlačítko Označ prvních348332
Tlačítko "Označ prvních" i pro záložku Seznam uchazečů u předmětového termínu.

DATABÁZE

RT  - Nové tabulky pro komentáře347588
Přidávají se tab. komentare a komentare_typy.

RT  - Nová položka tab. mo_smlouvy347909
Přidává se položka - hodnoceni_instituce.

RT  - Doplnění šablony326211
Šablona pro tisk jen druhé strany Zápisu o SZZ je doplněna do tabulky REP_SABLONA.

RT  - Nová položka tab. pr_spojovaci348422
Přidává se: WEB_ZASKRTAVATKO_DO - Do kdy může přijatý uchazeč sdělit, že se zapíše.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Témata kvalifikačních prací347848
Položky "Počet možných zájemců" a "Počet možných zadání" změněny na povinné, protože musí být vždy
vyplněné a nastavuje se jim defaultní hodnota.

RT  - E-přihláška346581
Revize nahrávání souborů k přihláškám, oprava několika nalezených chyb.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - API triggery tab. studenti_prijezdy_osoby347562
Změna domény v položce zdr_specifika z NE_ANO na ANO_ZDR.

RT  - Rozsah rozvrhové akce348114
Chybné zjištění min. a max. data v případě, že není nastavený parametr ROZVRHAR* a tudíž se má
uvažovat jen typ rozvrhového dne ZS nebo LS.

RT  - Aktualizace domén347795
Odstranění omylem zaneseného zákazu změny platnosti a pořadí.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Změna popisu významu ukončení347662
Změna popisu kódu ukončení 20 dle požadavku MŠMT.

RT  - HK348342
Nové položky - Nová položka OBCANSTVI_EN (občanství uchazeče anglicky) pro HK0020 a HK0030.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PM0010 (2.94) Přidání položky do LOV347126
Do nabídky výběru učitelů přidáno zobrazení dalšího pracoviště.

RT  - PZ0030 (3.61) Oprava editace348241
Položku Castka_vyrovnano není možné ručně opravovat.
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WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - RA0010 (4.36) Přidání položky do LOV347126
Do nabídky výběru učitelů přidáno zobrazení dalšího pracoviště.
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