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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.

SEMINÁŘ IS/STAG 2021
Po více než roční přestávce si vás dovolujeme srdečně pozvat na seminář uživatelů systému IS/STAG.
Seminář se bude konat v Jindřichově Hradci v hotelu Concertino (www.concertino.cz) od 30. listopadu
do 2. prosince 2021. Zahájení semináře bude 30. 11. 2021 ve 13:00 a jeho ukončení poslední den (2.
12.) obědem. Seminář je určen především pro administrátory IS/STAG. Rádi uvítáme i další účastníky, ale
je potřeba počítat s tím, že program a zejména používaná terminologie bude určena pro administrátory
IS/STAG.
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře zde:
https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/Seminar_prihlaseni.html.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 01.09.2021 - 24.09.2021 (BUILD 210924)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 357290 - IS/STAG / Správa praxí (S086)
Oprava chyby při výpisu dostupných termínů praxe pro účastníky při pohledu přes "Praxe > Účastníci" správce neviděl jiné termíny, než ty, na které je účastník zapsaný. Pokud uživatel napřed zobrazil
"Organizace > Katalog > Pozice", tak se následně termíny účastníka načetly podle očekávání.
RT 358084 - Reporty
Vylepšení vyhledávání podepisující osoby v modulu reportů.
RT 357135 - Moje Studium / Průběh studia, zápisový list A
Studentům se v Moje Studium / Průběh studia nově nabízí odkaz na tisk zápisového listu A ve dvou
ročních variantách - stejně jako u zápisového listu B. U zápisového listu A se nabízí ak. rok vybraný v
horní části aplikace (ve výchozím případě ten aktuální akademický rok) a nově se nabízí i předchozí ak.
rok.
RT 358198 - Webové služby - Spisovka BBM
Možnost okamžitého odeslání písemnosti (bez ručního odeslání ve spisovce) - doména
ZPUSOB_ODESLANI, v pomocné hodnotě 3 musí být uveden text "ODESLANI_IHNED". Dokumentace viz:
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/spisovka/bbm.html.
RT 358017 - Úprava možnosti generování pečetěného potvrzení o studiu
Možnost el. pečetěné varianty není nově vázána na možnost generování "jen tak bez pečeti". Obě
varianty se konfigurují nezávisle: varianta bez pečetění i nadále parametrem
PORTAL_TISK_POTVRZENI_O_STUDIU. Varianta s pečetěním se konfiguruje parametrem
STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU. Nově jsou vzájemně nezávislé. Kompletní popis konfigurace
potvrzení o studiu je popsán zde:
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/nove_reporty/nove_reporty_report_potvrzeni_o_studiu.html
.
RT 320365 - Moje výuka / Hromadné posílání e-mailů (S028)
Doplněna nová skupina "Studenti s nekompletními osobními údaji" a možností výběru dvou typů: "Chybí
rodinný stav a u cizinců kvalifikátor občanství (pro vykazování matriky)" a "Chybí místo narození (pro tisk
diplomu)".
RT 350600 - IS-STAG / Zapisovatel u státnic
Doplněno omezení max. délky vstupu pro text průběhu zkoušky.
RT 352987 - IS-STAG / ECTS Výjezdy / Granty
Zavedena možnost kopírování grantu.
RT 357333 - Webové služby
Při propojení na CESNET HSM modul RemSig přidány dvě nové možnosti konfigurace předávání HSM ID:
"ucitele-identifikator" a "ucitele-idc". Detailně viz:
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/sign/.
RT 286009 - Webové služby - EWP
Aktualizace API pro informace o instituci na novější verzi.
RT 354927 - IS-STAG / ECTS Příjezdy
První várka úprav ohledně zavádění EWP do příjezdových mobilit.
RT 356984 - E-přihláška
Úprava/oprava mechanismu ověření uchazeče číslem jednacím na některých školách u některých
spisových služeb.
RT 357003 - E-přihláška - Oprava v případě nastaveného parametru
PR_VULE_ZAPSAT_LZE_MENIT

Nešlo zvolit vůli se zapsat ani poprvé.
RT 349198 - IS-STAG / Studentské žádosti
Zavedena možnost vyjádření druhého pracoviště.
RT 356425 - Moje studium / Průběh studia/Zápis studentem do ročníku
Upraveno i pro přerušené studenty a studenty na výjezdu.
RT 352660 - Moje studium / Zápis na termíny
U státnicových sezení se nyní případně zobrazuje i pracoviště zadané u komise.
RT 350872 - Hromadný e-mail
Automaticky nastavený rok u skupiny Podané přihlášky ke studiu se bude řídit parametrem STAGu
EPR_PRELOM_ROKU, tedy od tohoto přelomu bude v portletu defaultně zvolený příští akademický rok.
RT 355814 - Přihlašování přes Shibboleth
Úprava generovaného SAML dokumentu s metadaty při použití napojení na Shibboleth.
Globální- - Webové služby
Nové oznámení studentům - v případě, kdy IS/STAG vkládá do spisu studenta nějaký PDF soubor (jako
přílohu k nějaké písemnosti), zasílá studentovi oznámení typu "NEWSOUB". Oznámení je prozatím všude
vypnuté, chcete-li, aby se tato oznámení zasílala, nastavte této položce platnost na A v doméně
NOTIFIKACE_TYP.
RT 334347, 313829, 143489, 352268, 354884 - Webové služby
Do produkce uvolněny dlouho vyvíjené novinky v modulu reportů v IS/STAG. Především možnosti
přenosu do spisové služby, podpora elektronického podepisování a pečetění, možnosti rozšířené
konfigurace administrátory, komponenta pro volání reportu libovolnými uživateli, prototypová
implementace potvrzení o studiu studentem (běžné i elektronicky podepsané) a mnoho dalších novinek:
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/nove_reporty/nove_reporty_vlastnosti.html.
Globální- - Webové služby
Úprava odesílání závazků do FIS, přidání čísla účtu univerzity na základě komunikace s BBM.

WINDOWS KLIENT
RT 339440 - ES0010 (13.41) Portálová verze Potvrzení o studiu
Portálová verze Potvrzení o studiu.
RT 339440 - STAG2 (16.12) Sestava Potvrzení o studiu
Volání z portálu - Sestava Potvrzení o studiu - volání z portálu.
RT 356187 - Z_SK_TEX (10.24) Doplnění parametru sestavy
Parametr Studijní referentka.
RT 349198 - SY0270 (1.15) Možnost nastavení vyjádření pro druhou katedru
Možnost nastavení vyjádření pro druhou katedru.

DATABÁZE
RT 357303 - Nová položka tab. souhlasy_typy
Přidává se: SOUHLASY_TYPY.EVIDUJEME_I_ZE_ZAKONA - zda položku evidujeme za jiným účelem
zpracování i ze zákona.
RT 356041 - Nové položky pro EWP
Nová tabulka EWP_NOTIFIKACE a doplnění chybějících chybových hlášení.
RT 352987 - Úprava tab. mo_zony
Ruší se položka mopfidno a položka mozdidno se stává povinnou.
RT 356049 - Smazání studenta
Odmazání studenta i z modulu Absolvent (typicky nastává při chybném převodu na jiný stud. program).
RT 348805 - ECTS – uzamčení výběrového řízení

Přidání nové položky mo_rizeni.UZAVRENO_OD.
RT 351162 - Úprava správy komisí
Komisi může měnit v každém případě (i když ji založí např. referentka) i katedra, na které daná komise
zkouší.
RT 356160 - Kopírování rozvrh. akcí
Pro akce K (standardní semestr) kopírovat opět do rozsahu standardního semestru dalšího akad. roku dle
kalendáře bez ohledu na nastavení parametrů ROZVRHAR*.
RT 356091 - Převod e-přihlášky
Případné doplnění trvalého pobytu.
RT 356182 - Nový kód ukončení studia
Přidává se kód 15 do domény new_ukonceni.
RT 349198 - Nové položky tab. studenti_zadosti
Přidávají se položky do tabulek: studenti_zadosti - prac_zkr_2, katedra_2_vyjadreni a katedra_2_datum
studenti_zadosti_typ - katedra_2_vyjadreni.
RT 355775 - Tabulka ORION
Při zrušení osoby se automaticky zruší i záznam v tabulce ORION.
RT 354927 - Nová položka pro příjezdy z EWP
Přidání nové položky TYP_MOBILITY pro ECTS příjezdy.

PORTÁL - CHYBY
RT 358164 - Moje studium / Předzápis
Oprava zobrazení části aplikace předzápis v angličtině.
RT 358006
Oprava ukládání informace o času posledního generování elektronicky pečetěného potvrzení o studiu
studentem.
RT 357876 - Administrace / STAG (Nový) / Statistiky hodn. stud. na předm.
Oprava vstupu parametru 'Do 100% započítávat i neúspěšné'.
RT 356295 - Moje studium / ECTS Výjezdy
Oprava v možnosti změny statutu předmětu studentem.
RT 357544 - Prohlížení / Předměty / Studenti
Oprava filtrů na komentáře v indexu.
RT 356205 - Moje studium / Žádosti studenta
Oprava drobné chyby.
RT 355267 - Webové služby
Oprava chyby způsobující problémy se zakládáním spisu studentů na UPOL.
RT 356190 - Moje výuka / Hodnocení kvality
Chyba v zobrazení komentářů.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 357737 - Přepínání identit
Do tabulek STUDENTI a ID_TABLE2 se ukládají časy posledního přihlášení daného studenta/uživatelské
role. Tyto časy se ale ukládaly i v případě, že se na studenta přepnula v portálu např. studijní referentka
(v proužku "Informace o uživateli") nebo administrátor (v sekci "Studium / Administrace"). Toto je nově
zrušeno, při přepnutí se tyto hodnoty ukládat nebudou. Jediné místo, které mění čas posledního
přihlášení (a nelze technicky jinak), je použití mechanismu přepnutí uživatele přímo na úrovni portálu ona silná funkce, která je k dispozici jen vybraným administrátorům přímo v pravém záhlaví portálové
stránky.

DATABÁZE - CHYBY
RT 354024 - Oprava přepočtu uznaných kreditů za předch. studia
Oprava detekce, kdy se mění uznaný předmět na neuznaný a naopak.
RT 357416 - Stav časoprostoru
Pro roli Administrátor nutno povolena i změna z O a na O (odpadá).
RT 286009 - Oprava TR_STVY_BRIU_SET_EWP
Opraven trigger pro nastavení, zda je LA řešeno přes EWP.
RT 356261 - Oprava doplnění uznaného zápočtu
V případě, že měl student vícekrát než jednou vložený předmět se splněným zápočtem a bez vyplněného
výsledku zkoušky, zápočet se automaticky nedoplnil.
RT 356084 - Oprava TR_JZPRW_BRIUD_STAV_PODPISU
Oprava chování triggeru u nahrazovaných předmětů LA v případě, kdy dochází ke změně i u studovaných
předmětů na výjezdu.
RT 356821 - Oprava TR_STVY_BRIU_SET_EWP
Oprava triggeru pro nastavení příznaku, zda bude výjezd řešen přes EWP v případě, kdy není EWP ještě
používáno.
RT 357024 - HK-oprava výběru
Oprava parametru Skupina.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 356888 - HK
Nové položky - Doplnění položky RODNE_PRIJMENI pro Seznam studentů obecný a položky
ADRESA_DATOVE_SCHRANKY pro Seznam uchazečů.
RT 350600 - Úprava položky znamky.prubeh_zkousky
Položka se zvětšuje na varchar2(4000).
RT 355370 - HK0010
Nový parametr - HK - Seznam studentů obecný - přidán parametr Student provedl samozápis, který
umožňuje vybrat pouze studenty, kteří v daném akad. roce provedli samozápis.

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 357239 - GRO_MIST (4.23) Odstranění chyb. hlášky při přetékání seznamu rozvrh. akcí na
další stranu
Vyřešeno nastavením max. počtu záznamů na stránku, svislé přizpůsobení nastaveno na Rozšiřovat - u
opak. rámce R_PREDMETY (v matici R_Dny).
RT 356659 - G_STIP3 (1.23) Oprava rozložení sestavy
Oprava oříznutí posledního sloupce v pravé části sestavy.
RT 352660 - AN0050 (2.69) Oprava vkládání omezení
Odstranění automatického vkládání univerzálního omezení pro fakultu při přechodu na poslední řádku.
RT 355357 - AN0030 (5.15) Oprava výběru tématu pro nakopírování
Oprava výběru tématu.
RT 356431 - G_PREHL (2.06) Odstranění rušených položek
Odstranění rušených položek.
RT 356659 - G_STIP3 (1.22) Úprava rozložení sestavy
V hlavičce a detailu sestavy.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 350600 - AN0010 (3.59) Položka prubeh_obhajoby na 4000 znaků
Položka prubeh_obhajoby na 4000 znaků.
RT 356663 - G_POT_ST (6.54) Úprava textu pro JU pro podmíněné zápisy
Úprava textu pro JU pro podmíněné zápisy.

BOREC NA KONEC

Muzeum veteránů má sice v listopadu zavřeno, ale v sezóně za návštěvu rozhodně stojí.
muzeumveteranu.cz

