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VÁŽENÍ ADMINISTRÁTOŘI A UŽIVATELÉ IS/STAG!
Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu.

PLATBY KARTOU PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ BRÁNY GP WEBPAY
Podle informací Global Payments Europe, s.r.o., provozovatele platební brány GP webpay, při platbě kartou
jejím prostřednictvím je karetními asociacemi vyžadováno předávání některých dat o autorovi platby (viz
dále) z e-shopu směrem k GP webpay. Předávání dat je povinné ze zákona, z pohledu GDPR tedy není
třeba řešit souhlasy dotčených osob. K zabezpečení platby kartou již nedostačuje číslo karty a CVV kód zabezpečení bylo zpřísněno zákonem č. 370/2017, do kterého byly zapracovány požadavky směrnice
Payment Services Directive (PSD2), podle kterého jsou vyžadovány další informace jako jméno, e-mail,
telefonní číslo a další.
Povinnost předávání těchto dat byla dlouho nejasná, nicméně jeden z našich zákazníků byl již
fraud-monitoring oddělením GPE kontaktován s varováním a zároveň se žádostí o doplnění těchto dat.
Proto od této verze budou platební bráně GP webpay při platbě kartou předávána tato data: jméno a
příjmení, e-mail (je-li vyplněn) a telefonní číslo. Úprava se týká všech míst, kde je platba kartou
podporována, tedy E-přihláška a studentovy závazky (stránka Moje studium > Moje údaje).
Jiných platebních bran - FlyWire ani brány ČSOB - se toto netýká.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.11.2021 - 26.11.2021 (BUILD 211126)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 362699 - Moje studium / Hodnocení kvality
Oprava nápovědného textu nad hvězdičkovým hodnocením.
RT 359312, 358563 - Modul nových reportů a potvrzení o studiu
Několik vylepšení a úprav obecně v modulu pro reporty a konkrétně i pro potvrzení o studiu. Především
vylepšení fungování náhledu reportu v kombinaci s přenosem do spisové služby. Nově již nedochází ke
komunikaci se spisovkou před tím, než je náhled odsouhlasen (nezůstávají tak zbytečné písemnosti v
ESS).
RT 356899
Primárně pro TUL, portál umí zobrazit (je-li nakonfigurováno) informaci o tom, že uživatel nemá žádnou
platnou IS/STAG roli přímo v přihlašovacím aplikaci na titulní stránce.
RT 362192 - Modul nových reportů
Výstupy v modulu reportů jsou členěny nejen do několika kategorií, ale tyto kategorie mohou nově tvořit
hierarchii.
RT 341167, 339732 - E-přihláška - Platba přes platební bránu GP WebPay
Doplněno předávání informací vyžadovaných PSD2 RTS, tzv. ADDINFO. Předává se jméno, příjmení a
e-mail, pokud se to ukáže jako nedostatečné, tak budou další informace doplněny postupně.
RT 361662 - Webové služby
Příprava na novou verzi Theses.cz/Odevzdej.cz.

WINDOWS KLIENT
RT 339440 - OP0030 (3.00) Předělání struktury, automatické ukládání specializací
Předělání struktury, automatické ukládání vkládaných specializací, možnost zobrazit jen stud. programy s
kombinacemi.

DATABÁZE
RT 362283 - Nové položka tab. mo_smlouvy
DOMACI_TYDNU_NA_ROZHODNUTI - Počet týdnů na zaslání rozhodnutí o přijetí, max. 5
DOMACI_TYDNU_NA_ZVEREJNENI_TOR - Počet týdnů na zveřejnění ToR, max. 5.
RT 358227 - Nové položky do tab. studenti_vyjezdy
Přidávají se: DATUM_DO_ZMENA - Datum příjezdu po změně DATUM_OD_ZMENA - Datum odjezdu po
změně POZNAMKA_INTERNI - Interní poznámka koordinátora.
RT 361078 - Úprava změny st. programu
Při převodu se na specializaci kopírují pouze předměty předchozích let ze stejné specializace (kvůli změně
st. programu v případě kombinací).

DATABÁZE - CHYBY
RT 362392 - Oprava SIMS
Oprava hlídání zadávání rodičovské pro hraniční případy, kdy má student zadána dvě různá přerušení v
jeden den.
RT 362264 - Přepočet kreditů segmentu

Při změně kreditů u předmětu se nepřepočítala suma kreditů za teoretické a profilující kredity segmentu.
RT 339440 - Oprava synchronizace os. údajů
Při nastaveném parametru PR_OSUD_UCHA_STUD nechat při převodu druhého a dalších studií příslušné
položky beze změny.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 362286 - Úprava SIMS
Jazyk studijního programu doplněn o italštinu.

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 361078 - ES0170 (2.18) Oprava bloku se specializacemi sdruženého studia, design
Oprava bloku se specializacemi sdruženého studia.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 339440 - OP0030 (3.01) Předělání struktury, automatické ukládání vkládaných specializací
Předělání struktury, automatické ukládání vkládaných specializací, možnost zobrazit jen stud. programy s
kombinacemi.

DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA OSOBNÍ SETKÁNÍ NA JAŘE
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