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v Prohlížení možnost nastavení (ne)viditelnosti jednotlivých záložek (entit) a jejich
podzáložek pro nepřihlášeného uživatele
v aplikaci Zadávání hodnocení – možnost vložit bodové hodnocení
Kvalifikační práce – plagiáty - Eviduje se KDO a KDY nastavil příznak posouzení
podobnosti
Hromadný e-mail - Nové filtry: – Studenti dle místa studia, – Omezení uchazečů o
studium na přijaté uchazeče, Nové skupiny: – Uchazeči dle kódu a data rozhodnutí, –
Nepřevedení uchazeči o studium dle stavu platby

Klient IS/STAG





Při převodu studenta do modulu Absolvent se jeho osobní data (jméno, příjmení, tituly,
datum a místo narození) přesouvají do tabulky Absolventi a změna osobních údajů v
Evidenční kartě studenta tak již neovlivňuje osobní údaje absolventa. Každá studijní
referentka má plně pod kontrolou své absolventy a nikdo jiný nemůže osobní údaje
modifikovat.
Zjednodušení evidence místa narození -jedna textová položka pro tuzemce i cizince, pro
tuzemce lze použít seznam hodnot z číselníku jako doposud, ale ukládá se textová
hodnota, kterou lze přepsat
Lze zadat společně vyučované rozvrhové akce, nutno dodržet jistá pravidla - stejný rok
varianty předmětu, stejný semestr výuky, akce, ke které se přiřazují společně vyučované
akce musí mít uvedeny časoprostorové údaje a přidávaná akce nikoliv; možno nastavit
celkový limit pro plánovanou kapacitu

Produkční web IS/STAG, nápověda



is-stag.zcu.cz = produkční web IS/STAG obsahuje tyto hlavní odkazy
Zájemci - Zákazníci - Administrátoři – Nápověda
Přidán popis poplatků za studium do sekce pro zákazníky
is-stag.zcu.cz/zakaznici/poplatky_za_studium/

Evidence U3V


Zadavatel AU3V, provozovatel ZČU, vykazování dat pro MŠMT, nabídka U3V na
jednom místě, kompletní evidence U3V - programy / kurzy, účastníci a jejich studia,
primární IS, možnost převedení dat z IS/STAG

Budoucnost







Grafický editor na sestavování studijního plánu - grafická kontrola návaznosti předmětů
studijního plánu.
Přiřazování studentů k zápisové skupině automaticky na základě vzorců
Kontrola splnění studijních povinností na základě vyhodnocení nastavených vzorců
Napojování IS/STAG na další systémy
 Spisová služba,
 Předpisy plateb – napojování na další EIS (Navision, ..) a Transakční centra
 Napojování na další knihovní systémy
 Napojování na Moodle
Školení, manuály - E-learningové kurzy o IS/STAG pro studijní referentky a sekretářky
kateder

