
NEWSLETTER IS/STAG 2022, PROSINEC II (ZA OBDOBÍ 24.11.2022 -
12.12.2022)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Výjezdy389634
U předmětu, uznávaného za cizí splněný předmět, se nyní pro kontrolu zobrazuje krom zadaného počtu
kreditů i počet kreditů dle sylabu předmětu.

RT  - IS-STAG / Příjezdy389627

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=389634
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=389627


Vyhledání příjezdů pro studenta přes os. číslo místo rod. čísla.

RT  - Webové služby - EWP IIA286009
Zpřístupněna možnost správy meziinstitucionálních smluv přes síť EWP v produkčním prostředí.

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0080 (2.59) Možnost použít datum projevení vůle jako datum zápisu387898
Přepínač, určující jaké datum se použije jako datum začátku studia, rozšířen o možnost použít datum
projevení vůle se zapsat.

RT  - AN0040 (4.18) Pouze portálový tisk diplomů339440
Pouze portálový tisk diplomů.

RT  - ES0010 (13.77) Pouze portálový tisk diplomů339440
Pouze portálový tisk diplomů.

RT  - AN0010 (3.65) Tisk potvrzení o absolvování SZZ339440
Tisk potvrzení o absolvování SZZ.

DATABÁZE

RT  - ECTS smlouvy sloučení362120
Přidána procedura pro sloučení dvou meziinstitucionálních smluv (jedné domácí a jedné cizí).

PORTÁL - CHYBY

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta389412
Oprava v zasílání pravidelné notifikace - posílala se i pro odložené/zrušené žádosti.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Kontrola povolení místností pro termíny státnic389814
Chyběl trigger zajišťující kontrolu práva použít místnost, omylem nebyl vydistribuován.

RT  - Kontrola místnosti389954
Kontrola místnosti pro termíny státnic se provádí jen při vyplněné místnosti.

RT  - EWP příjezdy286009
Opraven trigger na automatické párování předmětů do příjezdové LA, pokud byl přijatý kód předmětu
moc dlouhý.

RT  - Oprava smazání RA390074
Oprava zrušení RA - došlo ke změnám kvůli synchronizaci učitelů u předmětu.

RT  - HK0090 - oprava selectu389959
Lepší rozložení doporučené literatury kvůli přetečení velikosti sloupce.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Aktualizace rod. čísla389689
Oprava rod. čísla v STUDENTI_PRIJEZDY_OSOBY.

RT  - Zvětšení položky389986
Položka FAKULTA_DOMOVSKA_SKOLA má nově velikost 255 znaků.

RT  - Možnost určit, jak se nastaví datum doručení387746
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Podle nastavení parametru EPR_PREVOD_DATUM_DORUCENI se při převodu do přijímacího řízení nastaví
datum doručení buď na datum podání e-přihlášky nebo na aktuální datum, tj. na datum převodu
e-přihlášky do přijímacího řízení.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PZ0020 (3.47) Přiřazení předpisu po zadání přerušení352820
Oprava generování plateb pro studenty s přerušeným studiem u předpisů, které mají nadefinovaný konec
platnosti.

RT  - SL0040 (1.46) Doplnění údajů o předmětu při vkládání389037
Doplnění údajů o předmětu.

RT  - PJ0042 (1.29) Při novém dotazu se zachovávala i předchozí podmínka výběru388156
Při novém dotazu se zachovávala i předchozí podmínka výběru.

RT  - G_KO_VY (5.10) Pro 12c362424
Pro 12c.

RT  - PM0080 (1.71) Oprava zaškrtávátek388427
Nebylo nastaveno, aby se při odškrtnutí nastavilo N, bylo tam null.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - AN0030 (5.28) Zaslání dokumentů do spisu369738
Zaslání dokumentů do spisu.
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