
WEBCON BPS 2020.1 
historia zmian wersji 2020.1.3.555 

Przed aktualizacją wersji 
l Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się 

odświeżenie licencji przed aktualizacją wersji aby uniknąć niepotrzebnych 
przerw w działaniu systemu. 

 

l Jeżeli changelog zawiera rozdział „Zmiana działania”, zweryfikuj czy 
wprowadzone zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na działanie wdrożonego 
systemu. 

 

Informacje 
[Ogólne] 

l Dodano nowy dokument EULA z datą obowiązywania od 2021-06-01. 

 

Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Poprawiono błąd API pojawiający się przy czyszczeniu pola typu "Pojedynczy 
wiersz tekstu". 

 

[Portal] 

l Poprawiono błąd filtrowania danych na raportach w Portalu, gdy w filtrze 
nazwy występuje znak " ' ". 



 

[Formularz Modern] 

l Poprawiono błąd wyświetlania prawego panelu informacyjnego. 

 

[Atrybuty] 

l Poprawiono błąd powodujący znikanie tłumaczenia wprowadzonego w 
Studio. 

 

[Akcje] 

l Poprawiono uwzględnianie formatowania komórek w wynikowym pliku Excel 
przez akcję Generuj plik Excel. 

 

[Serwis] 

l Poprawiono błąd mechanizmu failover serwisu licencji. 

 



WEBCON BPS 2020.1 
historia zmian wersji 2020.1.3.540 

Przed podniesieniem wersji 
l Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się 

odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych 
przerw w działaniu systemu.  

 

l Jeżeli changelog zawiera rozdział „Zmiana działania”, zweryfikuj czy 
wprowadzone zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na działanie wdrożonego 
systemu. 

 

Zmiana działania 
[Portal] 

l Zmieniono działanie przycisku ręcznego dodawania osoby zastępowanej 
("Dodaj" oraz podanie loginu) - od teraz to działanie możliwe jest tylko dla 
globalnego administratora systemu. 

 

l Poprawiono działanie walidacji BPS ID grup lokalnych po ich zaktualizowaniu. 
Od tej pory walidacja ta będzie wykonywana tylko przy tworzeniu nowych grup 
BPS. 

 

Poprawa błędów 
[Portal] 

l Poprawiono działanie Raportów w przypadku skonfigurowania opcji 
dynamicznej liczby wyświetlanych wierszy na stronie. 



 

l Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się raportów Power BI po 
odświeżeniu strony. 

 

l Poprawiono błąd działania pola wyboru umieszczonego na raporcie z 
zaznaczoną opcją "Obsługuj wielojęzyczne nazwy", które wyszukiwało elementy 
po ID, a nie po ich nazwie. 

 

l Poprawiono błąd filtrowania danych na raportach w Portalu, gdy w filtrze 
nazwy występuje znak " ' ". 

 

l Poprawiono błędy atrybutu "Data i godzina". 

 

[Formularz Modern] 

l Poprawiono błąd związany z zawężaniem źródeł danych na liście pozycji przy 
sortowaniu po wybranej kolumnie. 

 

l Poprawiono błąd kolumny "Załączniki powiązane" listy pozycji w przypadku 
wykorzystania w jej konfiguracji zapytania SQL. 

 

l Poprawiono błąd związany wykorzystaniem warunków wymagalności na 
panelu zakładek. 

 

[Designer Studio] 

l Poprawiono błąd walidacji bazy z feature'a SharePoint dla wybranej przez 
użytkownika bazy danych. 

 

l Poprawiono błąd źródła danych REST, powodujący, iż po jego sklonowaniu, 
skopiowana była tylko jego nazwa, a nie konfiguracja. 

 

[Atrybuty] 

l Poprawiono działanie listy SharePoint na Formularzu Classic. 

 

l Poprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru wartości w oknie 
wyszukiwania dla kolumny typu 'Wybór z wyszukiwaniem' na liście pozycji. 

 



[Akcje] 

l Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport, który aktualizował projekty SDK 
pomimo ich odznaczenia przy imporcie. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport powodujący odznaczenie 
checkboxa "Przekieruj wszystkie powiadomienia mailowe" w powiadomieniach 
masowych. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport, który pojawiał się, gdy przed 
importem paczki skasowana została grupa SharePoint, ale nie wykonano 
jeszcze synchronizacji użytkowników. 

 

l Poprawiono błąd akcji "Zmiana wartości listy pozycji", gdzie wartość 
nieznajdująca się w źródle danych kolumny typu 
picker/dropdown/autocomplete, była wielokrotnie w nim wyszukiwana, przy 
ustawianiu każdego pola zależnego. Od tej pory będzie się to działo tylko 
podczas ustawiania pierwszej kolumny zależnej. 

 

l Poprawiono bug mechanizmu Import-Export powodujący błędne 
eksportowanie podźródeł. 

 

l Poprawiono błąd eksportu pliku Excel utworzonego na Portalu z raportu procesu 
słownikowego.  

 

l Poprawiono treść wyświetlanego komunikatu podczas dodawania 
użytkowników do grup poprzez akcję. 

 

l Poprawiono import daty z pliku Excel przy wykorzystaniu akcji "Odczytaj z pliku 
Excel". 

 

l Poprawiono błąd akcji "Dodaj/usuń użytkownika" powodujący długie jej 
wykonanie i timeout. 

 

l Poprawiono wywołanie akcji REST, gdy jeden z parametrów body był zwracany 
regułą biznesową z parametrem. 

 

l Poprawiono błąd pojawiający się w wiadomościach e-mail skonfigurowanych 
w akcjach globalnych, jeśli odbiorcy znajdują się wyłącznie na liście DW i brak 
jest jakichkolwiek na liście "Do". 

 



[Mobilne] 

l Poprawiono błąd powodujący nagłe wyświetlanie się przekierowań oraz JSON-
ów w aplikacji mobilnej. 

 

l Poprawiono błąd powodujący zawieszanie się aplikacji podczas pierwszego 
logowania się do niej z nowego profilu na urządzeniach z Androidem. 

 

[Serwis] 

l Poprawiono błąd synchronizacji grup BPS, który był spowodowany białymi 
znakami w BPS ID grupy.  

 


