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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.

NOVINKY V PORTÁLOVÉM MODULU REPORTŮ

V průběhu celého roku 2021 docházelo k průběžnému rozvoji modulu, který vyústil v září vydáním zcela
nové, přepracované verze. Nejviditelnějšími novinkami jsou nově:

možnosti ,propojení se spisovou službou

výstup dokumentů do modulu souborů v IS/STAG,

propojení s externím modulem pro tvorbu hromadné korespondence,

propojení s externím modulem pro , pečetění a razítkování,elektronické podepisování

možnost ,náhledu dokumentu

pro administrátory možnost ,konfigurace reportů pro různé uživatelské role

vyvolání konkrétního reportu například studentem přímo z portálu.

Jako ukázkový komplexní příklad využití nových možností slouží , kterénové potvrzení o studiu
doporučujeme administrátorům k prostudování.

Dalším příkladem, kterému můžete věnovat pozornost, je dopracování nového modulu pro specifikaci a
, který nově umožňuje jednotlivýmvyplňování strukturovaných posudků kvalifikačních prací

katedrám vytvořit si a využít pro generování PDF verze posudku šablonu z MS Word s použitím
.hromadné korespondence

Změny a novinky jsou kompletně a detailně popsány v .odkazované dokumentaci
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ZMĚNA V APLIKACI PRO ZAPISOVATELE STÁTNIC – SDĚLENÍ
ADMINISTRÁTORŮM

V aplikaci pro zapisovatele státnic byla změněna položka obsahující text popisující průběh obhajoby
z formátu TeX do formátu HTML. Jedná se o další z postupných přechodů na rozumnější a do budoucna
udržitelnější způsob zadávání textů. Uživatelé by v aplikaci pro zapisovatele neměli nic zásadního poznat,
nicméně  vydanou cca 15. 10. prosíme administrátory, aby verzi aplikace StagPortletsJSR168

, ideálně hned. Se změnou aplikace totiž souvisí i změnanasadili do produkčních prostředí co nejdříve
v datech, kterou provedeme ve všech databázích všech zákazníků v okamžiku vydání zmíněné verze – ať
se tedy minimalizuje doba, kdy data a aplikace navzájem neodpovídají. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 25.09.2021 - 11.10.2021 (BUILD 211011)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Zapisovatel u státnic349914
Úpravy ohledně přechodu na ukládání průběhu obhajoby v HTML.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy / Smlouvy359192
Drobná úprava ohledně defaultní smlouvy.

RT  - Webové služby359109
Ke službě getPredmetyByUcitel pridan parametr jenCoMajiVyuku.

Globální-
Upozornění: V příští verzi bude odebrána možnost tisku starého portálového potvrzení o studiu, dojde k
přechodu na nové potvrzení. Prosím, nakonfigurujte si jeho možnosti dle popisu zde: 
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/nove_reporty/

.nove_reporty_report_potvrzeni_o_studiu.html#nove_reporty_report_potvrzeni_o_studiu_st

Globální-
Odebrání starého prototypového kódu pro pečetění ještě původního staršího potvrzení o studiu.
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RT  - Správce absolventů může nyní měnit interní položku "osobIdno" v absolventech354514
To je interní vazba na osobu v jádru IS/STAG.

RT  - IS-STAG / Reporty / VŠKP / Zadání VŠKP358148
Upraveno pro tisk Studijní obor nebo Specializace atd.

RT  - Webové služby356674
Přidání položek do služby getDoktorandi a getDoktorandiSpecial (emaily studenta, školitelů a ucitidno
školitelů).

RT 320639 - Připravena aplikace pro posudky VŠKP k otestování v provozu
Především připravena možnost generovat PDF s posudkem s využitím vlastní DOCX šablony. Prozatím
otestujeme na ZČU, následně vznikne dokumentace.

Globální- - Webové služby
Optimalizace komunikace s externí Marbes aplikací, hlavně v případě většího množství dokumentů k
podepsání.

DATABÁZE

RT - Studentské žádosti349198 
Přidání položky: STUDENTI_ZADOSTI_TYP.INFO_O_VYRIZENI_SR - Zda zaslat informaci/notifikaci o
vyřízení žádosti studijní referentce.

RT  - Oprava triggeru358319
Aktualizace zkoušejícího u zapsaného předmětu jen pokud jde o jinou osobu.

RT  - Přístup spec. referentky do přijímacího řízení356786
Umožnění přístupu speciální referentce ke všem uchazečům v přijímacím řízení.

RT  - Nové položky tab, mo_smlouvy359078
Přidávají se položky: MO_SMLOUVY.CIZI_PRIHLASKA_LS_DO,
MO_SMLOUVY.DOMACI_PRIHLASKA_LS_DO.

RT  - HK359074
Nové položky - Doplnění položek stát narození a data začátku a konce akad. roku dle kalendáře IS/STAG.

RT  - Nové položky tabulek357461
Přidávají se nepovinné položky: STUDIJNI_PLANY.STPLIDNO_ZKOPIROVANO,
SKUPINY_SEGMENTU.ORIDNO_ZKOPIROVANO, SEGMENTY_ST_PLANU.SESPIDNO_ZKOPIROVANO.

RT  - HK359074
Nové položky - Doplnění položek stát narození a data začátku a konce akademického roku dle kalendáře
IS/STAG.

RT  - Oprava triggeru359372
Při smazání přerušení rušit i stav žádosti.

PORTÁL - CHYBY

RT 358890
Oprava elektronicky pečetěného potvrzení o studiu tisknutého studentem z portálu v případě, že je
nastaven parametr STUDENT_TISK_POTVRZENI_MIN_DNU.

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy358158
Oprava odkazu na nápovědu.

RT  - Správa praxí (S086)357290
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.
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PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)359055
Doplněno upozornění, že ručně přidané adresy nelze použít jako příjemce Oznámení a že zprávu lze
poslat jako E-mail.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - HK-parametry357826
Oprava doplňování nových parametrů k uloženým uživatelským výstupům.

RT  - HK0020-oprava selectu357828
Oprava, aby šlo u parametrů zadat výčet hodnot oddělený čárkou.

RT  - HK-oprava výběru359366
Poslední úprava způsobila, že ve výběru chyběli studenti, kteří nemají vložený stát narození.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava SIMS358082
Položky rodinný stav a kvalifikátor občanství jsou nyní kvůli GDPR nepovinné. Bylo tedy nutné upravit
výkaznictví tak, aby se v případě nevyplnění vykázaly hodnoty.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_PR_ODV (1.07) Oprava u řazení uchazečů354229
Uchazeči, kteří neabsolvovali všechny testy, jsou při výběru parametru "pro kombinace podle součtu
jednotlivých pořadí na předmětu" řazeni na konec seznamu.

RT  - ES0010 (13.42) Oprava zobrazení max. délky studia358579
Oprava zobrazení max. délky studia.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - G_ST_KON (2.06) Změna default hodnot335271
Nastaveny default hodnoty % u P_JAZYK_SP, P_STUD_REF a P_NAZEV_SKUPINY.

RT  - SY0270 (1.16) Položka Info st. r.349198
Položka Info st. r. umožňující nastavit, zda zaslat informaci/notifikaci o vyřízení žádosti studijní
referentce.

ZLATÁ PRAVIDLA

Zaprvé, skladba musí mít taneční groove, který se potáhne po celou hrací dobu a kterému nebude moci
současná hudbychtivá generace odolat.

Zadruhé, nesmí to celé trvat déle než tři a půl minuty (optimální čas je něco málo pod 3:20). Pokud to
bude jen o kousek delší, DJové na Radio One to budou přes den ke konci ztišovat nebo začnou mluvit do
závěrečných taktů, kdy se refrén zrovna pořádně rozjede – tedy do nejdůležitější části nahrávky.

Zatřetí, skladba musí obsahovat úvodní pasáž, sloku, refrén, druhou sloku, druhý refrén, break,
dvojnásobný refrén a konečně závěr.

Začtvrté, slova. Nějaká budete potřebovat, ale nesmí jich být moc
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KLF: Manuál (Jak se dostat na vrchol hitparády), Bill Drummond a Jimmy Cauty


