WEBCON BPS 2021 R3
historia zmian wersji 2021.1.3.205
Przed aktualizacją wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed aktualizacją wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Nowości
[Dodatki]
l

Dodano property Description do modelu dwóch obiektów SDK: FormElement i
ColumnInfo. W rezultacie, teraz można pobrać opis atrybutu lub kolumny.

Poprawa błędów
[Portal]
l

l

Poprawiono błąd pozwalający użytkownikom na usuwanie załączników do
których nie mają uprawnień.

Poprawiono błąd w dashboardach związany z działaniem linku w polu
tekstowym (pole Rich Text Edit). Błąd polegał na tym, że kod JavaScript
umieszczony w linku był wykonywany za każdym razem, gdy użytkownik
otwierał dashboard. Po zmianie, ze względów bezpieczeństwa, kod zostaje

usuwany.

l

Zabezpieczono eksport z Excela na liście pozycji, tabeli SQL i raporcie przed
atakiem Formula Injection. Wszystkie formuły wyeksportowane w ten sposób do
Excela zostaną poprzedzone znakiem '.

[Formularz Modern]
l

l

l

Poprawiono błąd związany z brakiem zawijania tekstu w atrybutach
technicznych typu Long w historii elementu.

Poprawiono nieprawidłowe działanie parametru globalnego ShowErrorDetails,
który w niektórych sytuacjach powodował wyświetlanie szczegółowego opisu
błędu występującego w systemie. Po poprawce, wyświetlana jest jedynie
krótka informacja na temat błędu.

Dla Pola wyboru w trybie Lista rozwijana i dla kolumny Lista wyboru po wpisaniu
nazwy wybranej opcji pojawiała się ona do wyboru, ale po wyborze
występował błąd. Błąd został naprawiony.

[Designer Studio]
l

l

Poprawiono błąd zapisu konfiguracji atrybutu w Designer Studio w przypadku
użycia reguły zawierającej funkcję CONCAT.

Naprawiono błąd występujący podczas eksportu powiązanych aplikacji
używających dodatków (pluginów) SDK). Jeśli jedna z aplikacji nie została
wybrana do eksportu to nie wyświetlał się ekran wyboru dodatków do eksportu.
W rezultacie dodatki nie były dodawane do paczki eksportu i gdy użytkownik
próbował zrobić import z tej paczki to kończył się on niepowodzeniem.
Po naprawie ekran wyboru dodatków do wyeksportowania jest zawsze
wyświetlany (niezależnie od eksportowania powiązanych aplikacji).
Dodatkowo, jeśli import się nie powiedzie to zostaną wyświetlane logi ze
szczegółami błędu.

l

Poprawiono błąd importu związany z nieprawidłowym wyświetlaniem
elementów na liście importowanych procesów i aplikacji. Błąd polegał na tym,
że gdy dany element aplikacji np. warstwa prezentacji został odznaczony
podczas eksportu pliku, to podczas importowania wciąż pojawiał się na liście i
była możliwość jego usunięcia.

[Procesy]
l

Poprawiono błąd w oknie "Historia zmian" dla procesów. Lista zmian po

pierwszym zaimportowaniu paczki powinna rozwijać się poprawnie.

[Akcje]
l

l

Poprawiono błąd pojawiający się podczas wywołania metody serwisu SOAP.
Parametry array bez wartości powinny być traktowane jako SingleItem zamiast
ComplexObject.

Poprawiono błąd z nieprawidłowym działaniem akcji ‘Drukuj kod kreskowy’.
Serwis wydruku kodów kreskowych dla Cloud wykorzystujący SignalR podczas
wykonania jednej akcji drukował dwa kody kreskowe. Po zmianie kod
drukowany jest raz.

[Reguły]
l

Poprawiono błąd "Indeks był spoza zakresu" który występował dla reguł
biznesowych ograniczających wymagalność atrybutu (zakładka 'Edytowalność
i Wymagalność' w konfiguracji atrybutu)

[Mobilne]
l

Poprawiono błąd zabezpieczenia logowania do aplikacji mobilnych Android
oraz iOS. Błąd był związany z parametrem ‘redirect_uri’, który umożliwiał
przekazanie dowolnej strony, na którą użytkownik zostanie przekierowany z
wypełnionym tokenem.

[Serwis]
l

l

l

Poprawiono obsługę sprawdzania czy inicjalizacja połączenia do Solr jest
wymagana w środowisku SharePoint.

Poprawiono błąd związany z brakiem tłumaczeń w multijęzycznych polach
wyboru w masowych powiadomieniach e-mail.

Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem elementów w
sekcji „Ostatnie aktywności”. Na liście widoczne były również wpisy dotyczące
elementów zarchiwizowanych.

WEBCON BPS 2021 R3
historia zmian wersji 2021.1.3.178
Przed aktualizacją wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed aktualizacją wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Zmiana działania
[Formularz Modern]
l

Przywrócono znane z wersji 2021.1.2 działanie przewijania ekranu w podglądzie
weryfikacji OCR.

Nowości
[Akcje]
l

W bazie konfiguracji dodany został nowy globalny parametr:
ImportValidateAppProcPresUniqueness. Podczas importu aplikacji, między
różnymi bazami contentu, odpowiedzialny jest on za sprawdzanie, czy
importowane są procesy o tych samych GUID-ach. Domyślnie mechanizm ten
jest włączony.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

l

l

Poprawiono wydajność synchronizacji z AD.

Poprawiono błąd na formularzu Classic, powodujący niepoprawne
wyświetlanie komunikatu błędu.

Poprawiono błąd umożliwiający przekroczenie limitu licencji użytkowników dla
Designer Desk.

Poprawiono błąd autentykacji OAuth2 przy wyborze typu "Aplikacja" (App).

[Portal]
l

l

l

l

l

Poprawiono błąd uniemożliwiający wyszukanie użytkownika w konfiguracji
aplikacji z dostępem do API.

Poprawiono błąd wyświetlania paska zawierającego wyszukiwarkę.

Poprawiono błąd spowodowany założeniem subskrypcji w Webcon Apps
mającej w swojej nazwie słowo "designer".

Poprawiono błąd wyświetlania na Dashboardzie pustych miejsc przycisków
startu spółek do których użytkownik nie ma dostępu.

Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu błędu podczas
zmiany ustawionej wartości kolumny na liście pozycji.

[Formularz Modern]
l

l

l

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości ustawienia kolumny na liście
pozycji jako kolumna techniczna.

Poprawiono błąd listy pozycji związany z ustawianiem pól po imporcie danych
z pliku Excel.

Poprawiono błąd powodujący błędne wyświetlanie poziomego układu
atrybutów w grupie na zarchiwizowanym formularzu.

l

l

Poprawiono błąd informujący o niepoprawnej konfiguracji reguły pojawiający
się podczas dodawania walidacji na ścieżce.

Poprawiono błąd listy pozycji, który powodował, że kolumna wyboru z
osobowym źródłem danych nie ustawiała pól zależnych.

[Designer Studio]
l

l

l

l

Poprawiono błąd "Sequence contains no elements" pojawiający się podczas
dodawania reguły formularza odnoszacej się do listy pozycji.

Poprawiono błąd umożliwiający wybór formularza SharePoint w Designer Studio
w instalacji w trybie standalone.

Poprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie reguły biznesowej w której użyto
funkcji "Select values".

Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie dodatkowych kolumn źródła
BPS dla atrybutów wyboru, po użyciu testowego zapytania.

[Atrybuty]
l

Poprawiono błąd pola wyboru listy pozycji będącego w trybie edycji jednego
wiersza, powodujący brak wyświetlania wartości podczas filtrowania.

[Akcje]
l

l

l

Poprawiono błąd obsługi zastępstw w sytuacji, gdy konto w AD zastępowanej
osoby zostało usunięte i brakuje go w CacheOrganizationStructure.

Poprawiono błąd powodujący usunięcie użytkownika zewnętrznego z Listy
użytkowników BPS po jego dodaniu do grupy za pomocą akcji.

Poprawiono błąd akcji "Udziel uprawnień SharePoint" powodujący dodawanie
uprawnień tylko dla jednego z kilku użytkowników wybranych za pomocą
atrybutu.

[Dodatki]
l

Poprawiono błąd w Outlook Add-In, który powodował, iż wyszukiwanie

wartości pól wyboru podczas mapowania atrybutów nie działało.

[Web Part]
l

Poprawiono błąd pojawiający się po zapisie raportu do którego został dodany
filtr uwzględniający atrybuty "Pole wyboru" oraz "Osoba lub grupa", jeśli w ich
konfiguracji była zaznaczona opcja "Zezwalaj na wybór wielu wartości".

[Serwis]
l

l

Poprawiono błąd serwisu powodujący problemy z działaniem HotMailBoxów
oraz HotFolderów.

Poprawiono błąd akcji "Archiwizuj elementy workflow", objawiający się
brakiem wyświetlania zarchiwizowanych pól, które znajdowały się w
nierozwijalnych grupach.

[Designer Desk]
l

l

Poprawiono błąd uniemożliwiający wejście na Designer Desk w przypadku
braku licencji na fronton.

Dodano informację o konieczności posiadania licencji potrzebnej do działania
Designer Deska.

WEBCON BPS 2021 R3
historia zmian wersji 2021.1.3.163
Przed aktualizacją wersji
l

l

l

l

l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed aktualizacją wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu
Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do
2021.1.2.x nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu.
Aby import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i
dokonać ponownego eksportu procesów.

Od wersji 2021 R3 narzędzie WEBCON Designer Desk wymaga aktywnej
dedykowanej licencji Designer Desk CAL.
Bez aktywnych licencji Designer Desk CAL dalsze korzystanie z WEBCON
Designer Desk po aktualizacji systemu nie będzie możliwe.

W trakcie aktualizacji systemu może być wymagane ręczne zatrzymanie
procesu java.exe lub jstack.exe.
Operacja ta jest niezbędna w celu aktualizacji wersji bibliotek Java.

Najnowsza wersja systemu wymaga komponentu Fine Reader 11 w wersji
11.1.19.72.
Przed aktualizacją wersji systemu należy upewnić się, że aktualnie

zainstalowana wersja Fine Reader 11 to 11.1.19.72 i jeśli to konieczne należy
przeprowadzić aktualizację wersji FindReader 11.
Minimalną wersję FindReader 11 można pobrać z lokalizacji:
https://community.webcon.com/downloads/abbyy_2021.zip

l

Aktualizacja wprowadza zmiany w strukturze bazy wyszukiwania SOLR.
W trakcie procesu aktualizacji do najnowszej wersji, konieczne będzie podanie
hasła administratora bazy SOLR by zaktualizować bazę i poprawnie zakończyć
proces aktualizacji.
Proces aktualizacji bazy SOLR zależy od wielkości bazy i może być długotrwały.

Zmiana działania
[Ogólne]
l

l

Zmieniono nazwę zmiennej reprezentującej bazodanowy identyfikator atrybutu
z DB-ID na DB-Field ID. Dotychczasowe działanie zmiennej pozostało bez zmian.

Zmieniono sposób dodawania tekstów zawierających tłumaczenia konfiguracji
(np. nazwy atrybutów) do bazy wyszukiwania SOLR. Obecnie w przypadku
umieszczania w indeksie SOLR wartości konfiguracji, dodawany jest tekst w
języku wynikającym z ustawień języka aplikacji. Aktualizacja wartości
elementów znajdujących się już w bazie SOLR wymaga ręcznego uruchomienia
reindeksacji bazy.

[Portal]
l

l

l

l

l

Zmieniono działanie mechanizmu Import-Eksport w przypadku danych z
raportów dedykowanych dla procesów słownikowych oraz procesów
szablonów dokumentów. Obecnie takie działanie jest możliwe tylko dla
Administratora biznesowego procesu lub Globalnego administratora
biznesowego.

Zmieniono wygląd check-boxów używanych w konfiguracji systemu (raporty,
przyciski startów, dashoardy itp.).

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

Dla wszystkich nowo utworzonych raportów aplikacji domyślną opcją liczby
wierszy wyświetlanych na stronie będzie ustawiona na "Dynamicznie".

Zmieniono wygląd ikon kroków wyświetlanych w raportach aplikacji.

l

l

Wprowadzono dwa predefiniowane motywy kolorystyczne: "WEBCON Dark"
oraz "WEBCON Light". W oparciu o predefiniowane motywy można tworzyć
własne motywy kolorystyczne dla WEBCON BPS Portal (po uprzednim
sklonowaniu oryginału), niemniej one same są nieedytowalne. W trakcie
migracji do najnowszej wersji systemu poprzednie motywy Dark oraz Deafult
zostaną zamienione odpowiednio na "WEBCON Dark" oraz "WEBCON Light". Jeśli
motywy Dark lub Deafult zostały wcześniej zmienione przez administratora
systemu, to w trakcie migracji do najnowszej wersji nie zostaną nadpisane.
Motywy "WEBCON Dark" oraz "WEBCON Light" zostaną utworzone niezależnie.

Zmieniono działanie zastępstw tworzonych przez serwis. Obecnie mają one
wpisaną nazwę wyświetlaną, a nie login, jak również ujednolicono ich
zachowanie z zastępstwami tworzonymi przez Portal.

[Aplikacje]
l

l

Zmieniono sposób tworzenia filtrów w raportach aplikacji w przypadku gdy
równocześnie ustawiany jest filtr zakresu oraz filtr wartości.
Obecnie w przypadku użycia takiej konfiguracji filtrów silnik wygeneruje
zapytanie filtrujące w postaci [Wartość z filtru wartości] AND [Wartość z filtru
zakresu].
W pozostałych przypadkach sposób generowania zapytań pozostaje bez
zmian.

W przypadku dużej ilości widoków zdefiniowanych w raporcie aplikacji w oknie
wyboru widoku zawsze widoczny będzie pasek przewijania.

[Formularz Modern]
l

l

Zmieniono zachowanie atrybutu "Liczba zmiennoprzecinkowa" z ustawionym
formatowaniem kwot. Aktualnie wprowadzana wartość liczbowa jest
weryfikowana pod względem poprawności formatowania na bieżąco podczas
wpisywania. System blokuje wprowadzanie znaków innych niż cyfry, znak
separatora dziesiętnego, czy znak minusa.

Przy zmianie typu formularza z Classic na Modern dodano informację o tym, że
filtr w zakładce "Osoba określona dynamicznie po loginie" w konfiguracji
atrybutu "Grafik urlopowy"
nie jest wspierany. Zachowanie funkcjonalności wymaga skonfigurowania pola
"Osoba określona dynamicznie po ID".

[Designer Studio]

l

l

Zmieniono zachowanie mechanizmu Import-Eksport w zakresie przenoszenia
definicji spółek podczas importowania szablonu procesu. Aktualnie importując
proces jako szablon nie jest przenoszona definicja spółek nie będących
bezpośrednio związanych z importowanym procesem.

W menu kontekstowym drzewa procesów dodano możliwość tworzenia
procesów urlopowych, słowników oraz szablonów dokumentów.

[Atrybuty]
l

Zmieniono zasady ustawiania atrybutów powiązanych z atrybutem wyboru po
wpisaniu wartości do atrybutu wyboru.
Wartości w atrybutach wyboru przechowywane są w postaci ID#Nazwa.
Wartość w polu wyboru może być ustawiona na kilka sposobów: jako wartość
domyślna atrybutu, jako wartość wpisana na formularzu, akcją zmiany wartości
pola, poprzez inicjalizację listy pozycji (dla kolumn wyboru listy pozycji).
Aktualnie wprowadzając wartość ID (bez nazwy) lub Nazwa (bez ID) w
atrybucie wyboru, atrybuty z nim powiązane będą zawsze ustawiane wskazaną
wartością źródłową.
W przypadku ustawienia atrybutu wyboru wartością w formacie ID#Nazwa
zachowanie zależy od kontekstu wywołania.
Dla atrybutu, którego wartość domyślna wprowadzona jest w postaci
ID#Nazwa, powiązane atrybuty nie zostaną ustawione. W przypadku
wprowadzenia wartości ID#Nazwa w inny sposób (wprowadzenie na
formularzu przez użytkownika, zmiana poprzez regułę, zmiana akcją),
powiązane atrybuty zostaną ustawione.
Dla kolumny listy pozycji, której wartość domyślna wprowadzona jest w postaci
ID#Nazwa lub wartość inicjalizacji listy pozycji jest w postaci ID#Nazwa,
powiązane atrybuty nie zostaną ustawione. W przypadku wprowadzenia
wartości ID#Nazwa w inny sposób (wprowadzenie na formularzu przez
użytkownika, zmiana poprzez regułę), powiązane atrybuty zostaną ustawione.

[Akcje]
l

Zmieniono działanie akcji "Ręczne startowanie obiegu". Dodatkowa
konfiguracja jest obecnie wprowadzana przez TextUrlEncode, a nie przez tryb
SQL.

l

l

l

W mechaniźmie synchronizacji listy użytkowników wprowadzono zmiany w
obsłudze mapowania dodatkowych pól pobieranych z AAD. Obecnie nazwy
takich właściwości muszą zawierać frazę początkową 'extension_'.
Rozszerzono również liczbę dostępnych pól COS_ExtensionAtrribute z 15 do 30.

Nastąpiła zmiana w działaniu akcji wysyłki powiadomienia e-mail. Obecnie
jeśli dany użytkownik jest wpisany jako DW wiadomości e-mail, to zawsze
otrzyma ją jako DW, nawet jeśli brakuje bezpośrednich adresatów DO (np. przez
ustawienia językowe BPS).

Zmieniono działanie walidacji adresu na formularzu Modern w przypadku
korzystania z akcji "Odsyłacz", skonfigurowanej na przenoszenie na inną witrynę
w obrębie tej samej domeny głównej. Obecnie walidacja jest wyłączona.

[Serwis]
l

Dodano funkcję usuwania wpisów w tabeli WFElementTimeouts wyłącznie
zakończonych sukcesem lub błędem podczas godzin serwisowych. Czyszczone
będą elementy starsze niż 30 dni.

[Designer Desk]
l

Ograniczono listę osób możliwych do wyboru w atrybucie "Osoba lub grupa"
użytym na formularzu WEBCON BPS Designer Desk. Lista została ograniczona do
bezpośredniego przełożonego, bezpośrednich podwładnych oraz użytkownika
który uruchomił prototyp.

Informacje
[Ogólne]
l

l

l

Zaktualizowano wersję silnika wyszukiwania SOLR do 8.8.2 oraz wersję bibliotek
Java do 16.0.1. Zmiana wprowadza najnowsze poprawki wydajności oraz
bezpieczeństwa tych komponentów. W związku z aktualizacją zalecane jest
wykonanie reindeksacji bazy SOLR. Proces reindeksacji jest uzależniony od
wielkości bazy danych i może być czasochłonny.

Zaktualizowano wersję komponentu Swagger. Zmiana wprowadza najnowsze
poprawki bezpieczeństwa dla tego komponentu.

Z tabel WFElements WFHistoryElements usunięte zostały kolumny [WFD_IsFax] i
[WFD_ActionTime]. Kolumny nie były wykorzystywane w systemie.

l

Strukturę bazy Archiwum rozszerzono o funkcje ClearWFElem, ClearWFElemAdv,
ClearWFElemAdvLanguage, ClearWFElemExt, ClearWFElemID,
ClearWFElemIDAdv, ClearWFElemIDExt, ConvertToSafeDecimal,
FormatDecimal, GetDateFromSubColumn, RemoveDiactrics, Split, SplitToTable.

Nowości
[Ogólne]
l

Wprowadzono możliwość korzystania z autentykacji OAuth2 w kontekście
aktualnego użytkownika przy wywoływaniu serwisów REST zewnętrznych
aplikacji.
Pierwszym z elementów wprowadzonej funkcjonalności jest możliwość
zdefiniowania konfiguracji dla "Autentykacji" w standardzie OAuth2. Definicja
dostępna jest z poziomu WEBCON BPS Desigenr Studio w zakładce "Źródła
danych".
Definiować można dwa typu autentykacji: User -> API, pozwalający na
operowanie w kontekście aktualnie zalogowanego użytkownika oraz App ->
API, który pozwala komunikować się z zewnętrznym systemem jako aplikacja.

W obu przypadkach konfiguracja umożliwia wprowadzenie właściwych
parametrów Client ID, Client Secret oraz adresów URL do którego będą
kierowane żądania związane z autentykacją. Adresy żądania autentykacji
można wprowadzić na dwa sposoby:
1. Wprowadzając bezpośrednio te adresy: adres do autoryzacji oraz adres do
pozyskania tokenu.
2. W przypadku, gdy dostawca tożsamości udostępnia dokument autowykrywania zgodnie ze standardem Open ID Connect (tzw. Discovery
document w formacie JSON), można podać w konfiguracji adres URL tego
dokumentu. Wówczas adresy URL związane z autentykacją będą pobierane z
tego pliku.
W przypadku autentykacji typu User -> API podać można jeden z
predefiniowanych szablonów konfiguracji, co znacznie upraszcza proces
konfiguracji. Aktualnie dostępne są dwa szablony predefiniowanych
dostawców tożsamości - Google Identity, Microsoft identity platform. W
przypadku wyboru predefiniowanych szablonów, nie ma potrzeby podawania
adresów wywołań. Zostaną one automatyczne wczytane na podstawie
Discovery-document udostępnionego przez platformy tożsamości firm Microsoft
i Google.

Utworzona konfiguracja Autentykacji może zostać użyta w definicji połączenia
REST, a następnie w akcjach lub źródłach danych korzystających z tego
połączenia.

Kolejnym elementem funkcjonalności jest atrybut typu "OAuth2 Authentication",
który pozwala użytkownikowi pracującemu na formularzu zalogować się i
pozyskać z zewnętrznego systemu token autentykacji. Token jest niezbędny do
prawidłowej komunikacji serwisów REST.

W konfiguracji atrybutu należy wskazać "Autentykację" w ramach której ma
nastąpić uwierzytelnienie.

Dodatkowo możliwe jest również dookreślenie dodatkowych zakresów
uprawnień (scopes). Lista zakresów, ustawiona w konfiguracji atrybutu,
nadpisuje zakresy zdefiniowane w konfiguracji autentykacji. Definiując zakresy
należy dobrać ich taki zestaw, aby zawierały wszystkie zakresy wymagane do
prawidłowego działania w akcjach lub źródłach REST. W przypadku
uruchamiania kilku akcji REST o różnych wymaganych zakresach, ale
działających w oparciu o to samo połączenie, należy w konfiguracji atrybutu
podać sumę tych zakresów.
W przypadku, gdy autentykacja na wybranym połączeniu REST jest
zdefiniowana na podstawie szablonu (np. Microsoft lub Google), to podczas
uwierzytelniania, do skonfigurowanej listy zakresów zostaną dodane dwa
niezbędne do pobrania danych użytkownika: profile, email.
Atrybut "OAuth2 Authentication" może pracować w trzech trybach: Użytkownik,

JavaScript oraz Użytkownik+JavaScript.
W trybie Użytkownik atrybut wyświetla kontrolkę, która pozwala użytkownikowi
na zalogowanie się do skonfigurowanego dostawcy uwierzytelniania, a po
zalogowaniu pokazuje użytkownikowi odpowiedni status. W tym trybie jest
ograniczone operowanie z poziomu Reguł formularza (lub JavaScript) - jest
możliwe wywołanie procesu uwierzytelniania regułą Authenticate, ale nie ma
możliwości pobrania z poziomu JavaScript tokenu dostępowego uzyskanego w
tym procesie.

W trybie JavaScript kontrolka dla atrybutu nie jest wyświetlana. Działają
natomiast wszystkie Reguły formularza (i JavaScript), łącznie z regułą GetToken,
pozwalającą programistycznie pobrać token dostępowy wydany podczas
uwierzytelniania użytkownika.
Tryb Użytkownik + JavaScript to połączenie dwóch powyższych. Są wówczas
dostępne wszystkie funkcjonalności obu tych trybów.

Ostatnim elementem funkcjonalności są funkcje AUTHENTICATE udostępnione
dla Reguł formularza działającym w trybie kreatora reguł

oraz funkcje Authenticate, Is Autenticated, Get Token udostępnione dla Reguł
formularza w trybie JavaScript.

Funkcje pozwalają wywołać konieczność zalogowania się do wskazanego
konta użytkownika, zweryfikować status tej operacji oraz pobrać token
dostępowy.
Wszystkie opisane elementy funkcjonalności pozwalają obslużyć większość
scenariuszy biznesowych, w których konieczna jest integracja z zewnętrzym
systemem przy wykorzystaniu konta użytkownika i standardu OAuth2.

[Portal]
l

l

Dodano stronę startową panelu administracyjnego WEBCON BPS Portal.

Dodano możliwość pobrania pliku instalacyjnego Modern Web Parts
bezpośrednio z panelu administracyjnego WEBCON BPS Portal.

l

l

W motywach kolorystycznych WEBCON BPS Portal wprowadzono możliwość
określania koloru tła wyświetlanego pod logiem systemu.

Konfigurację wyglądu dashboardów aplikacji rozbudowano o możliwość
ustawienia wyrównania osadzonych elementów w pionie. Konfiguracja
dostępna jest dla każdej kolumny dashboardu, a elementy w niej umieszczone
mogą być wycentrowane lub wyrównane do góry. Dodatkowo w konfiguracji
każdego elementu osadzanego w dashboardzie wprowadzono możliwość
zdefiniowania niestandardowych marginesów, a w efekcie ustawienia
dowolnego przesunięcia elementu dashboardu względem innych elementów.

[Aplikacje]
l

W raportach grafik urlopowy wprowadzono dokowanie nagłówka

wyświetlającego dni kalendarza. Nagłówek jest zawsze widoczny przy
przewijaniu zawartości strony.
Funkcjonalność nie jest dostępna w przeglądarce Internet Explorer.

[Formularz Modern]
l

l

l

Listę pozycji rozbudowano o możliwość ręcznego ustawiania sortowania
danych zapisanych na liście. Sortowanie może być ustawiane przez
użytkownika na dowolnej kolumnie rosnąco, malejąco lub domyślnie (według
ustawień konfiguracji listy pozycji).

W widoku historii elementu wprowadzono dokowanie nagłówka
wyświetlającego kroki w ten sposób, by nagłówek był zawsze widoczny przy
przewijaniu zawartości strony.
Funkcjonalność nie jest dostępna w przeglądarce Internet Explorer.

Dla tekstowych i liczbowych atrybutów oraz kolumn listy pozycji wprowadzono
możliwość definiowania tekstu "placeholder" wyświetlanego w przypadku gdy
formatka nie została uzupełniona wartością. Dodatkowo wprowadzono
możliwość definiowania stylu klawiatury ekranowej wyświetlanej na
urządzeniach mobilnych w trakcie wprowadzania wartości.

l

l

l

Na formularzu dla nowo rejestrowanych elementów dodano informację o typie
formularza. Nazwa typu formularza wyświetlana jest w miejscu, w którym po
zarejestrowaniu w systemie widoczna jest sygnatura elementu.

Wprowadzono możliwość zmiany położenia nazwy atrybutu typu obrazek.
Konfiguracja z opcją do wyboru "Obok" lub "Powyżej" dostępna jest z poziomu
WEBCON BPS Designer Studio.

Rozbudowano listę niestandardowych ikon dla przycisku menu formularza
Modern.

[Designer Studio]
l

l

Zmieniony został silnik mechanizmu Eksport-Import. Zmiany mają zasadniczy
wpływ na zwiększenie wydajności i szybkości działania całego mechanizmu. W
wyniku modyfikacji zmniejszony został czas potrzebny na analizę środowiska
zarówno w czasie eksportu jak i importu paczki, a przez to całkowity czas
potrzebny na przeniesienie konfiguracji aplikacji na środowisko docelowe.
Całkowicie zmieniony został mechanizm tworzenia listy mapowań i prezentacji
powiązań między procesami. Zmiana eliminuje szereg problemów
pojawiających się po odznaczeniu przez użytkownika w liście importowanych
obiektów, części definicji przenoszonej aplikacji.
Zwiększono zakres, szczegółowość informacji i sposób logowania
wykonywanych operacji w trybie diagnostycznym.
Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z zachowaniem dotychczasowego
interfejsu użytkownika.

Wprowadzono możliwość definiowania listy rozszerzeń załączników, które mogą
być wprowadzane do systemu przez użytkowników. Konfiguracja

dopuszczalnych lub niedopuszczalnych rozszerzeń dostępna jest w zakładce
Konfiguracja systemu -> Parametry globalne -> Załączniki. Domyślne ustawienie
pozwala na dodawanie załączników o dowolnym rozszerzeniu.
Konfiguracja pozwala również określ ić maksymalny rozmiar dodawanego
załącznika.
Lista dostępnych rozszerzeń definiowana jest globalnie dla wszystkich
procesów. Z kolei maksymalny rozmiar załącznika może zostać niezależnie
zdefiniowany globalnie lub dla wybranych procesów (Ustawienia procesu ->
Maksymalny rozmiar załącznika).

l

l

l

W menu kontekstowym startowania elementów z poziomu WEBCON BPS
Designer Studio dodano możliwość wyboru typu formularza, w przypadku gdy
obieg posiada zdefiniowanych więcej niż jeden typ formularza.

Skrót kontekstowego otwarcia konfiguracji (CTRL+G) rozbudowano o możliwość
podania linku elementu oraz szybkiego przejścia do konfiguracji procesu do
którego on należy.

W konfiguracji kolumny listy pozycji typu załączniki lokalne oraz załączniki
powiązane dodano możliwość korzystania z edytora wyrażeń wyświetlanego w
nowym oknie.

l

l

l

W graficznym kreatorze reguł, do wyświetlanego dymka wykorzystywanych
reguł dodano informację o ich typie.

W drzewku wyszukiwania użycia konfiguracji dodano wizualne oznaczenie
nieaktywnych akcji. Nazwa nieaktywnej akcji wyświetlana jest na szarym tle.

W konfiguracji atrybutów typu "Tabela danych" oraz "Wiersz danych"
wprowadzono możliwość przesunięcia widocznych kolumn na górę lub dół listy.
Dodatkowo po zapisaniu konfiguracji lista dostępnych kolumn zostanie
posortowana tak, że na jej górze będą znajdować się kolumny oznaczone jako
widoczne.

l

Dodano możliwość usunięcia indeksu SOLR dla elementu z poziomu WEBCON
BPS Designer Studio.

[Atrybuty]
l

Konfigurację inicjalizacji listy pozycji oraz akcji zmiany wartości listy pozycji
rozbudowano o możliwość korzystania z dowolnych źródeł danych. W ramach
rozbudowy wprowadzono możliwość filtrowania źródła danych oraz ustawienia
mapowania pomiędzy źródłem, a kolumnami listy pozycji w celu określenia
sposobu zasilenia listy pozycji wartościami ze źródła.

[Akcje]

l

l

Wprowadzono możliwość ustawienia języka treści e-mail wysyłanych akcją
"Wyślij konfigurowalny e-mail". Konfiguracja pozwala na wybór języka aplikacji
lub konkretnego języka tłumaczeń.

W akcji dodania wpisu do kalendarza Exchange dodano możliwość użycia
flagi "Pracuje w innym miejscu".

[Reguły]
l

W funkcjonalności Reguł Formularza wprowadzono zmienną zwracającą
informację czy formularz wyświetlany jest w trybie kompaktowym (wszystkie
atrybuty wyświetlane są w jednej kolumnie).

[Źródła danych]
l

Rozbudowano funkcjonalność źródeł danych typu REST. W ramach rozbudowy
wprowadzono możliwość wczytania definicji serwisu na podstawie danych ze
Swagger, definiowania request oraz response w postaci tabeli, Dodano również
obsługę zagnieżdżonych kolekcji, oraz obiektów nie będących kolekcjami.

[Dodatki]
l

Wprowadzono możliwość instalacji dodatków dla MS Word oraz MS Outlook z
poziomu przeglądarki Microsoft Edge.

[Designer Desk]
l

l

Wprowadzono nowe funkcje narzędzia WEBCON BPS Designer Desk. W ramach
rozbudowy rozszerzono informacje dostępnych w tooltipach pól o szczegółowy
opis warunków wprowadzony w konfiguracji, uproszczono działanie przycisków
startowania prototypu, dodano możliwość konfiguracji treści pytania oraz listy
odpowiedzi pola ankietowego, dodano wyświetlanie kolumn systemowych
oraz menu kontekstowego na matrycy atrybutów.

Dodano stronę tutoriali wideo prezentujących proces tworzenia prototypów
aplikacji.

l

Wprowadzono możliwość uruchomienia samouczka przeprowadzającego
użytkownika przez proces tworzenia prototypu aplikacji.

API
l

l

Rozbudowano publiczne REST API. W ramach rozbudowy wprowadzono
metody do pobrania informacji o skonfigurowanych raportach, widokach i
dashboardach, pobrania listy i metadanych spółek. W metadanych dodano
również informację o typie kroku, a także umożliwiono pobieranie dostępnych
wartości pól ankietowych, oraz pól wyboru.

Rozbudowano publiczne REST API o możliwość pobierania informacji o
edytowalności i wymagalności poszczególnych atrybutów elementu.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd instalatora powodujący brak możliwości wybrania puli
aplikacji w IIS z listy pickera.

Poprawiono błąd instalatora, który powodował brak instalacji Portalu oraz puli
aplikacji.

Poprawiono błąd, który w pewnych przypadkach mógł powodować bardzo
wysokie zużycie mocy obliczeniowej procesora na serwerze aplikacyjnym.

Poprawiono błąd spowodowany wadliwą konfiguracją bazy, który
uniemożliwiał eksport ze względu na wykrycie nieużywanych nigdzie reguł
lokalnych.

Poprawiono błąd listy pozycji powodujący niepotrzebne pojawianie się logów
w Event Viewerze.

Poprawiono działanie migracji w sytuacji w której w konfiguracji akcji pozostało
odniesienie do źródła, które zostało usunięte. Obecnie taka sytuacja
spowoduje wyświetlenie się komunikatu z listą takich przypadków oraz zostanie
to odnotowanie w logu.

Dla konfiguracji synchronizacji AD poprawiono pobieranie informacji o
domenach zaufanych w przypadku braku dostępu do relacji zaufania dla
domeny z lasu domen kontrolera AD.

[Portal]
l

l

l

l

Poprawiono wyświetlanie typów raportów urlopowych w kontrolce
wyszukiwania WEBCON BPS Portal.

Poprawiono wygląd kontrolki wyników wyszukiwania w ciemnym motywie
kolorystycznym.

Poprawiono błąd funkcji "Styl kontrolki" powodujący niewłaściwe kolorowanie
wiersza zawierającego nagłówki.

Poprawiono błąd struktur wyszukiwania, które nie odświeżały poprawnie

danych po wybraniu innej aplikacji.

l

Poprawiono działanie filtrów na raporcie, w sytuacji gdy w trakcie ich
wczytywania użytkownik zaczął wprowadzać własną frazę.

l

Poprawiono błędne wyświetlanie pola daty na raporcie.

l

Poprawiono dobór języków przy wyświetlaniu komunikatów błędów.

l

Poprawiono wyświetlanie atrybutu "Wiele wierszy tekstu" na liście pozycji.

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd wyszukiwania na raportach z uwzględnieniem atrybutów
typu checkbox przy wykorzystaniu źródła SOLR.

Poprawiono błąd pojawiający się podczas przełączania się pomiędzy
dashboardami powstałymi poprzez klonowanie, powodujący brak odświeżania
raportów.

Poprawiono błąd raportów, który powodował błędne działanie filtra
standardowego.

Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowych sugerowanych
dashboardów i raportów.

Poprawiono błąd powodujący błędne wyświetlanie grupowania oraz złe
linkowanie do elementów po kliknięciu na wybrany raport słupkowy.

[Aplikacje]
l

Poprawiono wygląd okna akceptacji masowej zmieniając marginesy i
widoczność paska przewijania.

[Formularz Modern]
l

l

Poprawiono zachowanie i wygląd formularza w trybie weryfikacji OCR,
względem "zwykłego" formularza.

Poprawiono błąd listy pozycji powodujący możliwość edytowania większej
liczby wierszy niż jest to ustawione.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd związany wykorzystaniem warunków wymagalności na
panelu zakładek.

Poprawiono działanie modyfikacji wyglądu listy pozycji za pomocą reguł.

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości nadawania stylu zakładkom za
pomocą reguł formularza.

Poprawiono błąd spowodowany umieszczeniem w nazwie atrybutu znaku "%"
oraz brak możliwości kolorowania nazwy atrybutu spowodowany
umieszczeniem znaków "{" lub "}" w jego nazwie.

Poprawiono wyświetlanie nagłówka dla kolumny "Wiersz danych" listy pozycji.

Poprawiono błąd przekierowywania na ten sam adres, powodujący
wyświetlanie komunikatu błędu.

Poprawiono działanie importu danych z pliku Excel do kolumn "Data i czas" oraz
"Liczba zmiennoprzecinkowa" listy pozycji,

Poprawiono błąd wyświetlania atrybutu "Wiersz danych" przy zastosowaniu
stylu border-style:solid.

Poprawiono działanie mechanizmu dodawania wartości z OCR, która nie
znajduje się w źródłe danych, do pola wyboru (autocomplete).

[Designer Studio]
l

Poprawiona została podmiana loginów przez mechanizm migracji uprawnień
znajdujący się w Narzędziach administracyjnych Designer Studio. Poprawka
dotyczy reguł CURRENT USER IS ONE OF oraz USER IS ONE OF.
Uwaga! Ponadto, w nowych instalacjach usunięte zostały poniższe procedury:
[dbo].EnsureConfigurationTable
[dbo].INTERNAL_CreateReservedAttribute
[dbo].pDeleteWFDocxGenerationsOlderThanOneDay
[dbo].ReplaceLogins

[dbo].ReplacePermissions
[dbo].RS_ShowMyInvoices
[dbo].ShowWFActive
[dbo].ShowWFElements
[dbo].ShowWFElementsRS
[dbo].ShowWFElementsWithoutAttachments
[dbo].ShowWFHistory
[dbo].ShowWFMyInbox
[dbo].ShowWFMyInbox_Count
[dbo].ShowWFMyReservations
[dbo].ShowWFSent
[dbo].WC_AddFieldDoAllFormsOfWorkFlow
[dbo].WC_AssignAttachments
[dbo].[WC_JoinElements]

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd powodujący niewłaściwe działanie stylów CSS.

Poprawiono błąd kolorowania ścieżek, które po użyciu narzędzia audytu
obiegu nie powracały do ustalonych wcześniej barw.

Poprawiono brak widoczności na szablonie formularza sklonowanego atrybutu
po przeniesieniu go z innego typu formularza.

Poprawiono błąd grupowania stałych procesowych.

Poprawiono błąd akcji "Rozpoznaj OCR AI" uniemożliwiający odłączenie
dodanego wcześniej źródła w ustawieniach mapowania atrybutów.
UWAGA: Dodatkowo w konfiguracji kodów kreskowych HotFolderów oraz
HotMailBoxów dodano możliwość wybrania "nieokreślonego" źródła danych, ta
sama opcja została dodana również dla źródła danych zastępstw w
konfiguracji systemu.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie etykiety z punktu rejestracji.

Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwaną zmianę kolejności parametrów
w regule biznesowej.

Poprawiono błąd powodujący wyświetlenie komunikatu o timeoucie przy
próbie wejścia do konfiguracji systemu.

Poprawiono błąd powodujący podmienienie wartości przekazywanej w
parametrze po jej zapisie na inną.

Wprowadzono poprawki wydajności działania WEBCON BPS Designer Studio.
Poprawki dotyczą optymalizacji zapisu procesu z edytora kroku.

Poprawiono działanie zapytania pobierającego listę niestandardowych
załączników dla katalogu III.

Poprawiono błąd powodujący znikanie tłumaczeń aplikacji/procesu po
odświeżeniu Designer Studia pracującego w trybie WSCache.

Poprawiono błąd mechanizmu generowania dokumentacji.

Poprawiono zachowanie importu tłumaczeń z pliku Excel do Designer Studio,
gdy w importowanym pliku znajdują się znaki apostrofu (" ' ").

Poprawiono błąd uruchamiania Designer Studio w trybie wscache przez
administratora lokalnego.

Poprawiono obsługę zmiennej zwracającej aktualną ścieżkę przejścia w
kontekście warunku wykonania akcji.

Poprawiono obsługę dostępności kolumny systemowej STP_ID z poziomu
konfiguracji atrybutu w przypadku źródeł danych typu BPS View.

[Atrybuty]
l

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

[Akcje]
l

l

l

l

l

Poprawiono wydajność zarządzania pamięcią przez serwis podczas
synchronizacji AAD.

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport, który powodował przeniesienie
konfiguracji niestandardowego źródła na środowisko docelowe pomimo jej
odznaczenia w konfiguracji.

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport, który nie zapisywał usunięcia
definicji akcji cyklicznej.

Poprawiono działanie mechanizmu Import-Eksport. Obecnie jeśli przy imporcie
pojawi się wyjątek "Length of LOB data to be replicated exceeds configured
maximum", pojawi się dodatkowa informacja do której tabeli się on odnosi.

Poprawiono błąd związany z akcją nałożenia warstwy tekstowej w sytuacji, gdy
użytkownik miał niewłaściwą wersję programu FineReader.
Obecnie, podczas aktywacji ról serwisu sprawdzona zostaje wersja
FineReadera i jeśli jest ona niewspierana, zostanie dodany wpis w Event Logu i
wysłany będzie e-mail (powiadomienie administracyjne) do administratora.

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd w akcji wywoływania REST na środowiskach Classic i Classic
on SharePoint.

Poprawiono działanie akcji "Generuj plik Word" wykonywanej na timeout przez
użytkowników z różnym poziomem uprawnień do elementu.

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport powodujący błędne
przenoszenie się kafelka raportu widniejącego na dashboardzie.

Poprawiono błąd powodujący, iż osoby DW otrzymywały ten sam tytuł
wiadomości e-mail, co osoby DO, pomimo zdefiniowania dwóch różnych
tytułów dla tych odbiorców.

Poprawiono działanie funkcji "Kopiuj ID podobiegu do atrybutu" dla akcji
"Uruchom podobieg", które uniemożliwiało usunięcie powiązanego atrybutu do
którego wybrane było odniesienie.

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport dotyczący importowania węzła
prezentacji.

Poprawiono błąd akcji "Uruchom podobieg (SQL)", który powodował zniknięcie
zapytania SQL wstawionego w trybie edycji, po zmianie konfiguracji ścieżki na
inną.

Poprawiono błąd akcji "Odsyłacz" powodujący błędne wyświetlanie danych
na formularzu.

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport, który powodował pojawienie się
po imporcie dwóch dodatkowych atrybutów.

Poprawiono błąd akcji drukowania kodu kreskowego, w której usunięcie
zawartości pola "ilość" powodowało brak jej działania. Obecnie dodana
została walidacja uniemożliwiająca taką sytuację.

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport powodujący wyświetlenie
komunikatu "Request Entity Too Large".

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

[Źródła danych]
l

l

Poprawiono błąd spowodowany wartościami NULL w kolumnie WFD_Version.

Poprawiono błędy mogące powodować wyjątki w pewnych przypadkach
konfiguracji filtrowania po stronie BPS dla źródeł danych typu REST.

[Web Part]
l

Poprawiono błąd wyświetlania dni urlopowych na wykresie Gantta w sytuacji
w której jedna data posiadała dwa przypisane dni urlopowe.

[Mobilne]
l

l

Poprawiono błąd w aplikacji na system iOS powodujący brak możliwości
przejścia ścieżką wykorzystującą regułę CONFIRM.

Poprawiono błąd powodujący problemy z dodaniem załącznika w aplikacji

przeznaczonej na urządzenia z Androidem.

l

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

[Serwis]
l

l

l

l

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

Poprawiona została obsługa błędu w przypadku, gdy synchronizacja AAD
została przerwana przez użytkownika. Obecnie w takiej sytuacji pojawi się błąd
z informacją wskazującą na miejsce przerwania synchronizacji.

Poprawiono błąd pobierania przez HotMailBoxa załączników zawierających w
nazwie znak ")".

Poprawiono działanie mechanizmu OCR AI poprzez dodanie walidacji numeru
wersji podczas pobierania projektu. Kompatybilność wsteczna ze starszymi
wersjami została usunięta.
Wersje 1.x.x.x oraz 2.x.x.x są obecnie niekompatybilne z DLL projektów o nazwie
zaczynającej się od: WebCon.OcrAI.Projects.
Uwaga: Powyższa zmiana oznacza, iż konieczna jest aktualizacja
dotychczasowych projektów.
Ponadto do wszystkich akcji w Designer Studio korzystających z kategorii
załączników dodano przycisk do wczytywania kategorii.

l

l

l

Dodano osobny wpis do logów HotMailBoxa informujący o przyczynie
przeniesienia e-maila do folderu z błędami.

Poprawiono błąd uniemożliwiający wystartowanie serwisu, w sytuacji gdy
włączona jest rola OCR.

Poprawiono wydajność indeksowania SOLR.

[Designer Desk]
l

Poprawiono błąd pojawiający się podczas startowania prototypów, związany z
ukrytymi na formularzu atrybutami systemowymi.

API
l

Poprawiono brak logowania błędu akcji.

WEBCON BPS 2021 R1
historia zmian wersji 2021.1.2.143
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Poprawa błędów
[Formularz Modern]
l

Poprawiono błąd wyświetlania atrybutu Mapa Google.

[Atrybuty]
l

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

WEBCON BPS 2021 R2
historia zmian wersji 2021.1.2.136
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Zmiana działania
[Portal]
l

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

[Akcje]
l

W mechaniźmie synchronizacji listy użytkowników wprowadzono zmiany w
obsłudze mapowania dodatkowych pól pobieranych z AD/AAD. Obecnie
nazwy takich właściwości muszą zawierać frazę początkową 'extension_'.
Rozszerzono również liczbę dostępnych pól COS_ExtensionAtrribute z 15 do 30.

Poprawa błędów

[Portal]
l

l

l

l

l

Poprawiono błąd wyświetlania niektórych znaków na kafelku startu w
wyglądzie kompaktowym.

Poprawiono błąd w wyświetlaniu podglądu załącznika.

Poprawiono wyświetlanie rozmiaru liter w nazwach grup aplikacji na Portalu.
Od tej pory będą one wyglądać tożsamo z nazwami grup w Designer Studio. Do
grup na Portalu będą się scalać wyłącznie grupy o tej samej nazwie.

Poprawiono błąd raportów, który powodował błędne działanie filtra
standardowego.

Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowych sugerowanych
dashboardów i raportów.

[Formularz Modern]
l

l

l

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

Poprawiono błąd wyświetlania atrybutu Mapa Google.

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

[Designer Studio]
l

l

l

l

Poprawiono błąd powodujący problemy z logowaniem się do Designer Studio,
oraz przy wchodzeniu do zakładki "Konfiguracja Systemu"

Poprawiono działanie opcji "Typ importu - Importuj nieprawidłowe pola jako
puste" w ustawieniach importu danych do listy pozycji z pliku Excel.

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

Poprawiono błąd związany z przekazywaniem wielu wartości w hiperłączach
oddzielając je znakiem "#".

l

l

Poprawiono błąd powodujący znikanie tłumaczeń aplikacji/procesu po
odświeżeniu Designer Studia pracującego w trybie WSCache.

Poprawiono błąd mechanizmu generowania dokumentacji.

[Akcje]
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

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

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

Poprawiono wydajność zarządzania pamięcią przez serwis podczas
synchronizacji AAD.

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

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport, który błędnie eksportował
ujemne liczby znajdujące się na liście pozycji.

Poprawiono błąd uniemożliwiający dodanie kodu kreskowego.

Poprawiono bug mechanizmu Import-Export powodujący błędne
eksportowanie podźródeł.

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

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

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.

[Źródła danych]
l

Poprawiono błąd w konfiguracji źródła REST będącego źródłem dla atrybutu
wyboru powodujący komunikat "Data source missing".

[Web Part]
l

Poprawiono logowanie providerem AAD do Modern Web Partów na
SharePoincie w wersjach 2016, 2019 oraz na SharePoint Online.
Uwaga: Aby poprawka zadziałała, konieczne jest przeinstalowanie paczki
Modern Web Part.

[Mobilne]
l

Poprawiono błąd powodujący nagłe wyświetlanie się przekierowań oraz JSONów w aplikacji mobilnej.

[Serwis]
l

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

[Designer Desk]
l

l

Poprawiono błąd pojawiający się po wystartowaniu projektu w Designer Desku
i przejściu na "Aktywne zadania".

Poprawiono błąd powodujący nie ładowanie się Designera Formularza.

WEBCON BPS 2021 R2
historia zmian wersji 2021.1.2.108
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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.

Poprawa błędów
[Portal]
l

l

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

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

[Designer Studio]
l

Poprawiono błąd powodujący nie przenoszenie się tłumaczeń z szablonu
globalnego powiadomień e-mail, gdy tworzony jest szablon w procesie.

[Akcje]
l

l

Poprawiono błąd występujący na formularzu w trybie classic, pojawiający się
podczas dodawania wartości spoza źródła danych do atrybutu wyboru.

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".

WEBCON BPS 2021 R2
historia zmian wersji 2021.1.2.101
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Informacje
[Ogólne]
l

Dla instalacji typu Standalone ograniczona jest możliwość edycji plików o
rozszerzeniu .doc bezpośrednio w formularza. By korzystać z funkcjonalności
edycji pliku konieczna jest konwersja plików w formacie .doc do formatu .docx.

[Designer Studio]
l

Wprowadzono zmiany w definicji przykładowego procesu dostępnego z
poziomu WEBCON Designer Studio.

[Designer Desk]
l

Wprowadzono poprawki wydajności dla generowania dokumentacji w
narzędziu WEBCON Designer Desk.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

Poprawiono błąd akcji "Wywołaj REST web service" uniemożliwiający wysłanie
komunikatu w formacie raw.

Poprawiono mechanizm wykorzystywania licencji przez konto serwisu, w tym
m.in. dodano możliwość zwolnienia licencji wykorzystanych przez serwis.

[Portal]
l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd reguły zerującej/czyszczącej kolumnę listy pozycji z wartością
liczbową.

Poprawiono błąd spowodowany wartością "null" na kolumnach AttBool
raportów.

Poprawiono błąd powodujący brak zapisu wymaganego komentarza podczas
przechodzenia ścieżką po skorzystaniu z akcji masowej na raporcie
tabelarycznym.

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości zalogowania się do WEBCON
BPS Portal przez AD z przeglądarek Edge oraz Chrome.

Poprawiono wyświetlanie kwot i liczb na formularzu dla kultury de-CH.

Poprawiono błąd wywołania akcji masowych, jeśli raport na którym się one
znajdują został osadzony na dashboardzie.

Poprawiono błąd wyszukiwania wśród atrybutów wyboru na raporcie.

[Formularz Modern]
l

l

Poprawiono błąd powodujący brak kolejnych wykonań reguły formularza na
l iście pozycji.

Poprawiono błąd związany z błędnym wyświetlaniem komunikatu o
wymagalności pola.

l

Poprawiono błąd uniemożliwiający odczytanie przez mechanizm OCR pola
tekstowego, nad którym znajduje się pole w trybie "Tylko do odczytu".

[Akcje]
l

l

l

l

l

Poprawiono błąd występujący na dodatkowej walidacji na ścieżce, jeśli była
w niej użyta reguła biznesowa.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport pojawiający się przy próbie importu
wcześniej wyeksportowanej paczki zawierającej nową aplikację i nowy proces,
gdy na środowisku docelowym ta aplikacja nie istnieje.

Poprawiono błąd spowodowany zmianą mappingu Response:Body w
konfiguracji akcji REST

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport powodujący brak możliwości
zmiany bazy załączników jeśli ta zawierała już załączniki, oraz brak informacji w
narzędziu analizy importu o podmienieniu bazy załączników.

Poprawiono błąd powodujący problem z poprawną obsługą Response-Body w
standardowych akcjach REST.

[Mobilne]
l

Poprawiono błąd uniemożliwiający generowanie plików PDF w Microsoft
Teams na urządzeniach mobilnych.

[Serwis]
l

Poprawiono błąd mechanizmu failover serwisu licencji.

[Designer Desk]
l

l

Zoptymalizowano wydajność działania edytora obiegu w WEBCON BPS
Designer Desku w przypadku projektowania obiegów z dużą liczbą kroków i
ścieżek.

Wprowadzono poprawki wydajności edytora obiegów w narzędziu WEBCON
Designer Desk.

WEBCON BPS 2021 R2
historia zmian wersji 2021.1.2.76
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Zmiana działania
[Designer Studio]
l

l

Wyszukiwarka znajdująca się w głównym oknie atrybutów danego procesu
może już znajdować grupy i panele zakładek obecne w procesie.

Zmieniono sposób prezentacji aplikacji powiązanych ze źródłem danych oraz
połączeniem. Obecnie lista zawiera jedynie aplikacje wybrane przez
właściciela źródła jako powiązane.

[Akcje]
l

Poprawiono działanie mechanizmu mapowania wartości w JSON Grid.
Obecnie po zmianie typu, wartości do pierwszego poziomu automatycznie
znikają bez konieczności zgubienia focusa z okna wyboru typu.

[Mobilne]
l

Z dniem 31.03.2021 zostanie wycofana obsługa starego API dla PUSH w iOS.
Nowe API dla PUSH iOS wymaga użycia protokołu HTTP/2.
Wsparcie dla tej wersji protokołu HTTP dostępne jest od konkretnych wersji
Windows 10 oraz Windows Server:
Windows 10 Anniversary Update wydany 2016-08-02, Wersja 1607, numer builda
14393 (pełny numer wersji: 10.0.14393.0)
Windows Server 2016 wydany 2016-09-26, Wersja 1607, numer builda 14393
(pełny numer wersji: 10.0.14393.0)
Oznacza to, że wysyłka PUSH iOS będzie możliwa tylko w przypadku, jeżeli
WEBCON Workflow Service będzie uruchomiony na serwerze we wspomnianej
wersji lub wersji wyższej.

Nowości
[Ogólne]
l

l

l

W instalacji SharePoint Classic udostępniono możliwość dodawania,
korzystania i zarządzania grupami BPS. Opcje dostępne są dla administratora
system z poziomu Designer Studio oraz panelu administracyjnego w Portalu.
Udostępniono również akcje związane z zarządzaniem grupami BPS: Utwórz
grupę BPS, Usuń grupę BPS, Dodaj/usuń użytkownika do grup BPS, Dodaj/usuń
użytkowników do grupy BPS.

Dodano język hiszpański jako standardowy język w systemie. Od teraz dostępny
jest jako jeden z predefiniowanych języków wyświetlania interfejsu systemu.

Dodano możliwości globalnego sposobu wyboru języka dla wiadomości e-mail
wysyłanych do nowych użytkowników, czyli takich którzy jeszcze nie logowali
się do systemu.
Opcja dostępna w konfiguracji pakietów językowych w Studio pozwala określ ić
język treści powiadomień e-mail w przypadku, gdy w konfiguracji aplikacji jako
„Język powiadomień dla nowych użytkowników” ustawiono wartość „Wg

ustawień globalnych”.

[Portal]
l

l

W konfiguracji kafelka startu dodano opcję "Ukryj w menu nawigacji", która
pozwala na ukrycie kafelka w menu nawigacyjnym oraz na głównej stronie
aplikacji. Wybranie tej opcji nie wyłącza możliwości użycia i skonfigurowania
takiego kafelka na Dashboardzie lub raporcie.

W WEBCON BPS Portal dodano możliwość konfigurowania domyślnych grafik tła
dla strony głównej Portalu i strony aplikacji. Teraz grafikę tła można dodać z
pliku lub wskazać adres URL z poziomu edycji tematu.

l

Dodano możliwość zbiorczego pobrania załączników jako jeden plik .ZIP z wielu
elementów zaznaczonych na raporcie.
Opcja "Zezwalaj użytkownikom na pobieranie załączników", domyślnie
wyłączona dla nowych raportów, dostępna jest w zakładce "Uprawnienia" w
konfiguracji raportu. Po jej włączeniu aktywna staje się opcja 'Pokaż przycisk
pobierania załączników' w konfiguracji widoku - jej włączenie powoduje
pojawienie się odpowiedniego przycisku na raporcie.

[Aplikacje]
l

W konfiguracji raportów aplikacji dodano możliwość sterowania widocznością
zaawansowanych opcji na panelu wyszukiwania: Przeszukaj załączniki,
Przeszukaj listy pozycji oraz Dokładne dopasowanie.

[Formularz Modern]
l

W WEBCON Designer Studio dodano możliwość konfigurowania widoczności
zakładki "Konwersacje e-mail" w kontrolce załączników na formularzu Modern.
Opcja dostępna jest w konfiguracji formularza obiegu (również dla widoku
kompaktowego oraz na krokach w przypadku złamania dziedziczenia) i
umożliwia wyświetlanie plików e-mail jako zwykłych załączników na formularzu
(nie w widoku konwersacji).
Opcja nie jest dostępna dla procesów w trybie Classic on SharePoint oraz
Classic on BPS Portal.

[Designer Studio]
l

W Webcon Designer Studio, w konfiguracji widoku schematu graficznego na
obiegu, rozszerzono dostępną paletę kolorów dla ścieżek.

l

W WEBCON Designer Studio dodano możliwość tworzenia nowych połączeń,
źródeł danych lub wiązania z bieżącą aplikacją już istniejących, bezpośrednio
na atrybucie. Opcja ta jest dostępna w konfiguracji źródła jego wartości. Nie
ma już konieczności przechodzenia do konfiguracji wszystkich źródeł danych
dostepnych w aplikacji.

[Akcje]
l

W konfiguracji akcji REST w WEBCON Designer Studio dodano możliwość
budowania żądania za pomocą struktury tabelarycznej (JSON - Grid)
zawierającej obiekty, kolekcje i kolekcje wartości.

[Reguły]
l

Do reguł formularza dodano funkcję ADD NEW ROW umożliwiającą dodanie
nowego wiersza do wybranej listy pozycji. W przypadku, gdy komórki w nowym
wierszu posiadają zdefiniowane wartości domyślne, zostaną one uzupełnione.
Dodatkowo, po wywołaniu funkcji ADD NEW ROW, focus domyślnie ustawiany
jest na pierwszą edytowalną komórkę nowego wiersza.

[Serwis]
l

Dodano funkcjonalność synchronizacji zdefiniowanych aplikacji z dostępem
API do tabeli użytkowników BPS dla wszystkich baz procesów, również tych
nowoutworzonych.
Dzięki temu wszystkie konta aplikacji API będą dostępne na nowych bazach
procesów oraz nie będą usuwane z nich podczas synchronizacji.

[Designer Desk]
l

Wprowadzono zmiany w sposobie edycji i zapisu konfiguracji obiegu oraz
formularza WEBCON BPS Designer Desk. Wprowadzono między innymi boczny
panel właściwości z możliwością przypięcia do ekranu. Wartości właściwości
wprowadzane przez użytkownika są aktualizowane po każdej zmianie.
Poprawiono również ergonomię konfiguracji dla akcji: okienko właściwości
akcji jest automatycznie otwierane po dodaniu nowej akcji, pojedyncze
przyciśnięcie powoduje natychmiastowe otwarcie właściwości.

l

l

Dodano możliwość wygenerowania dokumentacji dla prototypu stworzonego
w ramach WEBCON BPS Designer Desk. Dokumentacja zawiera graficzny obraz
obiegu, zrzuty wyglądu formularzy wszystkich kroków, opisy atrybutów oraz
skonfigurowanych akcji. Dokumentacja generowana jest przyciskiem
"Wygeneruj dokumentację prototypu" dostępną w pasku narzędzi WEBCON BPS
Designer Desk. Dokumentacja prototypu może zostać wygenerowana zarówno
w formacie Word jak i PDF.

Wprowadzono szereg drobnych usprawnień poprawiających ergonomię pracy
oraz zwiększających możliwości narzędzia WEBCON BPS Designer Desk. Między
innymi: wprowadzono tryb podglądu i edycji w designerze formularzy,
wyrównano układ atrybutów, zmieniono sposób dodawania kolumn do
atrybutu lista pozycji, z każdym nowym projektem tworzony jest domyślny raport
oraz przycisk startowania, udostępniono na pulpicie aplikacji przyciski

tworzenia raportów oraz startów, dodano możliwość określania uprawnień do
aplikacji, poprawiono nazewnictwo i tłumaczenia, usunięto nadmiarowe
identyfikatory obiektów widoczne w interfejsie użytkownika.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd związany z widocznością karty "Widok kompaktowy" na
różnych procesach w Designer Studio.

Poprawiono wydajność prezentowania danych raportów użytkowników
workflow przy niektórych zapytaniach.

Poprawiono błąd instalatora związany z brakiem wykonania odświeżenia puli
aplikacji SharePoint, co powodowało wyświetlanie informacji o niepoprawnej
wersji bazy danych.

Poprawiono błąd spowodowany brakiem akronimu elementu, pojawiający się
po migracji do wersji 2020.

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

Poprawiono błąd BPS Translatora pojawiający się podczas importu paczki w
języku Polskim.

l

Poprawiono błąd checkoutu przy zajętej ewidencji związany z Webcon API.

l

Poprawiono błąd tłumaczenia pola mającego jako źródło listę SharePoint.

l

l

Poprawiono błąd pojawiający się, jeśli w polu "Reguła formularza do
dodatkowej walidacji przy wyborze ścieżki" wykorzystano tryb JavaScript, a
formularz był w trybie Classic.

Poprawiono tłumaczenie fraz na język niemiecki.

[Portal]

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono działanie dodawania załączników poprzez atrybut wyboru
znajdujący się na liście pozycji.

Poprawiono wyświetlanie tekstu na pokolorowanych kolumnach raportów na
Modern SWE.

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości wyszukania na raporcie liczby
zmiennoprzecinkowej.

Poprawiono błąd wyświetlania na raporcie podlinkowanych procesów
informujący o konieczności włączenia opcji "Zezwalaj na przeglądanie raportu
z perspektywy podwładnych".

Poprawiono błąd powodujący błędne sortowanie okna "Dodaj kategorię
załącznika".

Poprawiono błąd spowodowany wstawieniem znaku spacji na końcu frazy
wyszukiwanej na raporcie.

Poprawiono błąd wyświetlania niewłaściwych typów formularzy i procesów
względem uprawnień posiadanych przez użytkownika.

Poprawiono błąd związany z paskiem wyszukiwania jeśli fraza została
wprowadzona na stronie głównej Portalu.

[Formularz Modern]
l

l

l

l

Poprawiono obsługę multijęzycznych pól wyboru importowanych z pliku Excel.

Poprawiono błąd pojawiający się podczas otwierania podglądu formularza w
MS Teams korzystając z funkcji "Pokaż pierwszy załącznik przy ładowaniu strony".

Poprawiono błąd przyjmowania wartości przez zmienną kontekstową po
modyfikacji aplikacji z wersji Classic on SharePoint na wersję Modern on BPS
Portal.

Poprawiono błędne wyświetlanie załączników przy małej szerokości formularza.

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości importu danych z pliku Excel z
rozszerzeniem .XLSM.

Poprawiono błąd występujący w atrybucie "Data i godzina" powodujący
wybranie innej daty niż ta wskazana przez użytkownika.

Poprawiono błąd atrybutu "Pole wyboru" w trybie "Wybór z wyszukaniem" jeśli
zostało na nim zdefiniowane zapytanie SQL.

Poprawiono wyświetlanie tooltipów na atrybutach umieszczonych w grupie
przy włączonej opcji "Układ poziomy atrybutów w grupie".

Poprawiono błąd w którym niepoprawnie skonfigurowana akcja wykonywana
na zapis elementu nie zwracała na formularzu informacji o niepowodzeniu.

Poprawiono błąd powodujący nieuwzględnianie poprawnej kolejności kolumn
wyboru na liście pozycji przy importowaniu do nich wartości z pliku Excel.
Uwaga: Poprawka może spowodować zmianę zachowania przy ustawianiu pól
zależnych oraz w działaniu filtrów na polach wyboru.

[Designer Studio]
l

l

l

l

l

l

Poprawiono działanie zapytania SQL jeśli skorzystano w nim ze zmiennej
identyfikującej przycisk.

Poprawiono wyświetlanie konfiguracji podobiegu w Designer Studio przy 150
DPI.

Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie dokumentów pomocy w
Designer Studio działającym w trybie wscache

Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie sieci dla wybranego wyróżnika
OCR AI.

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru źrodła danych dla
atrybutów wyboru dodanych przez użytkownika.

Poprawiono błąd reguły biznesowej zmieniającej kolor, jeśli była użyta w kodzie
HTML wzorca wiadomości e-mail.

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd powodujący wstawianie złego formatu daty do pliku .DOCX
generowanego z szablonu plików Word.

Poprawiono działanie wyrażenia zwracającego datę i godzinę.

Poprawiono błąd związany z odczytywaniem uprawnień przez regułę
biznesową, w przypadku, gdy grupy miały taką samą nazwę, ale różne
domeny.

Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie w Designer Studio nieprawdziwej
informacji o użyciu danego atrybutu w procesie.

Poprawiono błąd, gdy usunięcie kroku usuwa ścieżkę, ale nie ścieżki znajdujące
się w konfiguracji dla kroków "Oczekiwanie na podobiegi".

Poprawiono błąd "Value cannot be null" podczas łączenia się do witryny
SharePoint przez Designer Studio.

Poprawiono funkcję sprawdzania procesu, która nie wyświetlała atrybutów
będących grupami.

Poprawiono akcję generowania dokumentacji dla procesów słownikowych i
szablonów dokumentów.

[Akcje]
l

l

l

l

Poprawiono działanie konta serwisu w przypadku przejmowania przez niego
ewidencji po weryfikacji OCR.

Poprawiono błąd akcji cyklicznych, który powodował brak logowania
komunikatu walidacji oraz liczby elementów do przesunięcia.

Poprawiono błąd związany z niepoprawnym tworzeniem bloków OCR na
fakturze.

Poprawiono błąd akcji "Generuj plik Word", który blokował eksport aplikacji.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która niepoprawnie przenosiła
mapowanie grup SharePoint na raportach.

Poprawiono błąd występujący w akcji "Przesuń obieg (SQL)" powodujący brak
możliwości jej zapisania.

Poprawiono błąd akcji "Wywołaj REST Web service", który powodował, że nie
można było zmienić nazwy elementu kolekcji jeśli jako typ kolekcji wybrano
valuesCollection, a wybranie listy pozycji jako źródła powodowało brak
możliwości jej późniejszej zmiany.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która błędnie rozpoznawała znak spacji
znajdujący się na początku stałej wartości.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport pojawiający się w przypadku
przenoszenia grupy BPS.

Poprawiono tworzenie akcji customowej SDK na podstawie przykładowego
projektu.

Poprawiono działanie JSON grid na podstawie wczytanego wzorca, gdzie przez
błąd wskazywane były nie kolumny listy pozycji, a sama lista.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport powodujący usunięcie jednej z kolumn z
konfiguracji zapytania na źródle danych.

Poprawiono działanie mechanizmu Import-Eksport, który nie przenosił
widoczności ścieżek na kroku.

Poprawiono działanie akcji Import-Eksport, która błędnie oznaczała
eksportowane połączenia globalne do źródeł danych, co powodowało błędy
walidacji podczas importu.

Poprawiono działanie akcji dodawania załączników korzystającej z zapytania
SQL.

Poprawiono komunikat błędu ułatwiając użytkownikowi znalezienie przyczyny
braku wykonania akcji wywoływania REST Web service.

l

l

l

l

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która niewłaściwie oznaczała dane z
procesu słownikowego oraz procesu szablonów dokumentów.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która błędnie przenosiła widoczność
kolumn listy pozycji na raportach.

Poprawiono błąd akcji "Wyślij konfigurowalny e-mail", która powodowała
wysłanie przekierowanych wiadomości e-mail w niepoprawnym języku.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport powodujący brak nadpisania uprawnień
do dashboardu po imporcie.

[Reguły]
l

l

Poprawiono działanie reguł "User is one of" i "Current user is one of"
korzystających ze stałych globalnych kończących się średnikiem.

Poprawiono działanie źródła danych dla powiązanych załączników. Od tej
pory zarówno w Portalu jak i na SharePoincie załączniki powiązane pobierają
się ze źródeł bez konieczności podawania dodatkowego zapytania SQL.

[Źródła danych]
l

l

l

Poprawiono działanie "Grafika urlopowego" po migracji z wersji 2017 do 2020.

Poprawiono błąd akcji aktualizującej listę pozycji korzystającej ze źródła SOAP,
powodujący błąd "Parameter count mismatch".

Poprawiono literówkę w konfiguracji połączenia MSSQL.

[Dodatki]
l

Poprawiono błąd powodujący zmianę fontu wewnątrz tabeli po jej
wyśrodkowaniu.

[Web Part]
l

Poprawiono błąd wyszukiwania w trybie "zawiera frazę" na pickerze użytym
jako Web Part SWE.

[Serwis]
l

l

l

Poprawiono błąd logowania po krytycznym przerwaniu akcji cyklicznych
spowodowanym importem.

Poprawiono błąd failovera, który nie wyłączał ról jeżeli nie było dostepu do
bazy danych.

Poprawiono błąd pojawiający się podczas konfiguracji HotMailBoxa przy
użyciu O365 oraz proxy.

WEBCON BPS 2021.1
historia zmian wersji 2021.1.1.56
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Zmiana działania
[Portal]
l

Zmienił się sposób liczenia "Nowych zadań" w licznikach w następujących
miejscach:
- na stronie głównej Portalu
- na stronie głównej aplikacji
- na liście "Moich zadań" (w kontekście aplikacji i Portalu)
- w liczniku (ikona dzwonka) widniejącym na toolbarze Portalu
Obecnie te liczniki zawierają wyłącznie liczbę nowych zadań przypisanych
bezpośrednio do użytkownika (bez zadań DW)
Zmienił się również sposób liczenia "Zaległych zadań" w licznikach na stronie
głównej Portalu oraz w kontekście aplikacji.
Obecnie te liczniki zawierają wyłącznie liczbę "Zaległych zadań" przypisanych
bezpośrednio do użytkownika (bez zadań DW).
Nazwa licznika listy zadań "Do inform." została zamieniona na DW.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

Poprawiono błąd w instalatorze powodujący brak uzupełnienia wartości w
parametrze PortalAppPoolIdentity.

Poprawiono błąd skryptu pojawiający się podczas migracji do wersji 2021.

[Formularz Modern]
l

Poprawiono działanie reguł HIDE oraz SHOW ustawionych na ładowanie strony.

WEBCON BPS
historia zmian wersji 2021.1.1
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1. Przed podniesieniem wersji
1. Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.
2. Jeżeli changelog zawiera rozdział „Zmiana działania”, zweryfikuj czy
wprowadzone zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na działanie wdrożonego
systemu.
3. Aktualizacja wprowadza zmiany w strukturze bazy wyszukiwania SOLR. W trakcie
procesu aktualizacji do najnowszej wersji, konieczne będzie podanie hasła
administratora bazy SOLR by zaktualizować bazę i poprawnie zakończyć proces
aktualizacji.
4. Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu
Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 2020.1.3.x
nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu. Aby import był
możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i dokonać
ponownego eksportu procesów.
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2. Zmiana działania
2.1.

Zmiana sposobu obsługi wywołań akcji „Na timeout”
Zmieniono sposób obsługi wywołań akcji "Na timeout" definiowanych w krokach
obiegu. W ramach rozbudowy wprowadzono opcję natychmiastowego
wywołania zdarzenia "Na timeout" po wejściu do kroku. W takiej konfiguracji
uruchomienie skonfigurowanych akcji nastąpi tylko raz i nie będzie już
ponawiane.

2.2.

Zmiany w działaniu konfiguracji zaufanych domen oraz dodatkowych
nagłówków response
Wprowadzono zmiany w działaniu konfiguracji zaufanych domen oraz
dodatkowych nagłówków response.
Dla nowych instalacji WEBCON BPS domeny dla MS Outlook i MS Teams nie
będą już automatycznie dopisywane do listy zaufanych domen.
Jeżeli administrator konfigurując listę zaufanych domen usunie gwiazdkę '*' lub
skonfiguruje sekcję 'frame-ancestors' nagłówka Content-Security-Policy w
konfiguracji dodatkowych nagłówków response, wówczas w celu zachowania
działania WEBCON BPS Portal w środowisku MS Outlook oraz MS Teams należy
dopisać ręcznie właściwe domeny https://*.office365.com, https://*.office.com,
https://*.microsoft.com jako zaufane.
W celu zapewnienia ciągłości działania, dla istniejących instalacji, domeny dla
MS Outlook i MS Teams oraz domena skonfigurowanego WEBCON BPS Portal
zostaną dopisane do zaufanych domen przez skrypt migracyjny. Usunięcie
dodanych wpisów możliwe będzie poprzez ręczną edycję listy zaufanych
domen z poziomu WEBCON BPS Designer Studio w zakładce Konfiguracja
systemu -> Parametry globalne -> Konfiguracja środowiska -> Zaufane domeny.
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2.3.

Zmiany i optymalizacje w działaniu indeksacji oraz wyszukiwania w oparciu o
silnik SOLR
Wprowadzono zmiany i optymalizacje w działaniu indeksacji oraz wyszukiwania
w oparciu o silnik SOLR.
W ramach rozbudowy wprowadzono możliwość wyłączenia podpowiadania
fraz przy wpisywaniu treści na stronie wyszukiwania SOLR. Opcja konfiguracyjna
pozwalająca wyłączyć to zachowanie dostępna jest z poziomu WEBCON BPS
Designer Studio na zakładce "Ustawienia systemu".

W ramach rozbudowy wprowadzono również możliwość wysyłania
powiadomień administracyjnych w przypadku błędów indeksacji wynikających z
braku dostępnej przestrzeni dyskowej lup pamięci. Aktywacja powiadomień
tego typu dostępna jest z poziomu WEBCON BPS Designer Studio na zakładce
Ustawienia systemu -> Parametry globalne -> Powiadomienia email ->
Powiadomienia administracyjne.
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2.4.

Zapis konfiguracji bazy danych archiwum
W WEBCON BPS Designer Studio uruchomionym w trybie Web service dodano
możliwość zapisywania konfiguracji bazy archiwum.

2.5.

Niewidoczna opcja "Status serwisu lokalnego"
W przypadku uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio na serwerze lub
komputerze na którym nie zainstalowano WebCon WorkFlow Service, opcja
"Status serwisu lokalnego" będzie niewidoczna. Do tej pory dostępna była w
zakładce Konfiguracja systemu -> Konfiguracja serwisów. Opcja będzie nadal
widoczna w przypadku uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio na serwerze
na którym zainstalowany jest WebCon WorkFlow Service.

2.6.

Rozszerzona diagnostyka synchronizacji listy użytkowników
W synchronizacji listy użytkowników z Azure Active Directory rozszerzono zakres
informacji diagnostycznych zapisywanych w trakcie wykonywania synchronizacji

2.7.

Zmiana działania filtra standardowego ustawianego przez kreator
Zmieniono działanie filtra standardowego ustawianego przez kreator w WEBCON
BPS Designer Studio w następujący sposób:
- W Designer Studio można zapisać filtr standardowy mimo użycia atrybutu spoza
dostępnej listy określonej w kolumnach raportu
- W WEBCON BPS Portal również można użyć dowolnego atrybutu (należy
posiadać prawa Administratora aplikacji lub Projektanta Portalu)
- W WEBCON BPS Portal "typowy" użytkownik (posiadający rolę "Dostęp do
aplikacji") tworzący widoki prywatne może w filtrach wybrać tylko te atrybuty,
które zostały udostępnione przez administratora na liście kolumn raportu
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2.8.

Zmiana sposobu prezentowania listy najczęściej używanych aplikacji dla
nowych użytkowników
Zmieniono sposób prezentowania listy najczęściej używanych aplikacji oraz
sugerowanych raportów i dashboardów dla użytkownika który po raz pierwszy
zalogował się do WEBCON BPS Portal.
W przypadku gdy użytkownik nie pracował jeszcze w systemie WEBCON BPS
Portal, jako najczęściej używane aplikacje prezentowane są aplikacje z których
najczęściej korzystają pozostali użytkownicy systemu z uwzględnieniem
uprawnień do aplikacji.
W przypadku sugerowanych raportów i dashboardów aplikacji wyświetlą się te
elementy, z których inni użytkownicy aplikacji korzystają najczęściej z
uwzględnieniem uprawnień zalogowanego użytkownika.

2.9.

Poprawa wydajności WEBCON BPS Portal
Wprowadzono poprawki wydajności w mechanizmie wczytywania głównej
strony WEBCON BPS Portal.
W ramach optymalizacji zmieniono między innymi liczbę zapytań do bazy
danych przy wyświetlaniu listy zadań, zmniejszono ilość danych przy pobieraniu
listy najczęściej używanych aplikacji oraz usunięto niepotrzebne pobieranie
kolekcji wszystkich aplikacji.

2.10. Poprawki wydajności raportów aplikacji
Wprowadzono poprawki wydajności dotyczące wyświetlania danych w
raportach aplikacji.
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2.11. Poprawki wydajności renderowania atrybutów
Wprowadzono poprawki wydajności przy renderowaniu, wczytywaniu oraz
zmianie wartości atrybutu na formularzu Modern.
2.12. Zmiana sposobu prezentowania logów wywołania reguł formularza
W związku z wprowadzeniem funkcjonalności rejestrowania zachowania
formularza w trybie diagnostycznym, podgląd logu wywołań reguł formularza
oraz reguł biznesowych został przeniesiony z formularza do okna podglądu sesji.
2.13. Zadokowanie nagłówka w widoku historii
W oknie podglądu historii elementu obiegu zadokowany został nagłówek wraz z
paskiem narzędzi. Umożliwia on ciągły dostęp do przycisków narzędzi,
niezależnie od położenia poziomego paska przewijania podglądu historii.
2.14. Zmiana domyślnej wartości w konfiguracji ścieżki przejścia
Zmieniono domyślną wartość parametru "Operacja wykonywana na zadaniach
równoległych" w konfiguracji ścieżki przejścia. Aktualnie domyślna wartość tego
parametru to "Oznacz pozostałe zadania jako anulowane".
2.15. Zmiana sposobu odświeżania atrybutów
Zmieniono sposób odświeżania danych atrybutów "Tabela danych", "Wiersz
danych" oraz "Wykres", umieszczonych w zakładkach formularza.
Aktualnie dane wczytywane są jednorazowo przy wejściu na zakładkę lub na
żądanie po naciśnięciu przycisku "Odśwież". Kolejne wejście na tą samą
zakładkę nie powoduje ponownego wczytania danych.
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2.16. Zmiany w działaniu klas dodatków SDK
Wprowadzono zmiany w działaniu klas dodatków SDK. W ramach zmian:
•

uporządkowano konstruktory atrybutów konfiguracyjnych SDK

•

zmieniono domyślny poziom edycji zadań DW tworzonych z CustomAkcji

2.17. Zmiany w sposobie uruchamiania serwisu WebCon WorkFlow Service
Wprowadzono zmiany w sposobie uruchamiania serwisu WebCon WorkFlow
Service. Celem zmian jest przyspieszenie operacji uruchamiania serwisu. W
ramach modyfikacji opóźniono start kolejek do czasu wystartowania usługi
serwisu, zmniejszono liczbę zapytań dla kolejek, wprowadzono cache odwołań
do tabeli Services.
2.18. Zmiany w sposobie zatrzymywania serwisu WebCon WorkFlow Service
Wprowadzono zmiany w sposobie zatrzymywania serwisu WebCon WorkFlow
Service. Celem zmian jest przyspieszenie operacji zatrzymania i restartu serwisu.
2.19. Błędy reguł formularza
Od wersji WEBCON BPS 2021 informacja o błędach wykonania Reguł formularza
w trybie JavaScript, wynikających z niepoprawnej składni lub definicji skryptów
JS, będą prezentowane na formularzu w postaci wyskakującego okienka. Do tej
pory tego typu błędy wyświetlane były jedynie w konsoli przeglądarki.
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3. Informacje
3.1.

REST API w wersji 1.0 jako „deprecated”
Wraz z aktualizacją systemu, REST API w wersji 1.0 zostaje oznaczone jako
"deprecated" i wkrótce będzie niedostępne. Zalecana jest migracja z REST API
v1.0 do wersji wyższej.

3.2.

Atrybut wiele wierszy tekstu
W przypadku stosowania atrybutu "Wiele wierszy tekstu" w ustawieniu edytora
"Formatowany" pojawiła się informacja, iż może on nie działać poprawnie na
niektórych mobilnych przeglądarkach internetowych.

WEBCON BPS
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4. Nowości
4.1.

WEBCON BPS Designer Desk
Nowe narzędzie WEBCON BPS Designer Desk.
W ramach platformy udostępnione zostało narzędzie WEBCON BPS Designer
Desk przeznaczone do wsparcia procesu zbierania wymagań biznesowych i
prototypowania aplikacji.
Nowe narzędzie pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć prototyp obiegu
zawierający definicje kroków oraz ścieżek przejścia między krokami, projekt
formularza wraz z atrybutami, źródła danych w postaci listy wartości oraz
prototypy akcji wykonywanych na ścieżkach. Utworzony prototyp może zostać
uruchomiony, co pozwala na zasymulowanie rzeczywistego działania
ostatecznego rozwiązania.
Zaakceptowany prototyp dzięki opcji "Publikuj" może zostać przeniesiony do
WEBCON BPS Designer Studio. Po opublikowaniu, dalsza część pracy nad
procesem odbywa się z poziomu WEBCON BPS Designer Studio.
WEBCON BPS Designer Desk dostępny jest z poziomu przeglądarki dzięki opcji
„Designer Desk” dostępnej w menu użytkownika. Osoby lub grupy osób mogące
korzystać z narzędzia określa się z poziomu WEBCON BPS Designer Studio na
zakładce Ustawienia systemu -> Parametry globalne -> Designer Desk.
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4.2.

Zmieniono wygląd stałych elementów WEBCON BPS Portal.
Zmiany dotyczą wyglądu liczników zadań, kafelków aplikacji, głównej strony
aplikacji, okna szczegółów aplikacji, przycisków startu obiegów oraz wyglądu
raportu sugerowanych dashboardów i widoków.

4.3.

Rozdzielenie dostawców autentykacji dla WEBCON BPS Designer Studio oraz
WEBCON BPS Portal
Wprowadzono możliwość niezależnego definiowania dostępnych dostawców
autentykacji dla WEBCON BPS Designer Studio oraz WEBCON BPS Portal.
Konfiguracja widoczności dostępna jest w zakładce "Ustawienia systemowe" z
poziomu WEBCON BPS Designer Studio.
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4.4.

Możliwość definiowania odrębnych harmonogramów synchronizacji dla
synchronizacji pełnej oraz przyrostowej
Funkcjonalność synchronizacji listy użytkowników rozbudowano o możliwość
definiowania odrębnych harmonogramów synchronizacji dla synchronizacji
pełnej oraz przyrostowej.
W ramach definicji harmonogramu możliwe jest określenie wszystkich lub
konkretnego dnia tygodnia oraz godziny synchronizacji. Wraz z rozbudową
funkcjonalności usunięta została opcja wyboru typu synchronizacji (pełna lub
przyrostowa). Aktualnie o typie wykonywanej synchronizacji decyduje konkretny
harmonogram. Brak wpisów w harmonogramie oznacza niewykonywanie
synchronizacji danego typu.
W trakcie migracji do najnowszej wersji systemu, dla istniejącego harmonogramu
synchronizacji zachowane zostaną wpisy godzin synchronizacji, a synchronizacja
będzie wykonywana w każdy dzień tygodnia. W zależności od konfiguracji typu
synchronizacji na środowisku, utworzony zostanie harmonogram synchronizacji
pełnych lub przyrostowych.

WEBCON BPS

14

4.5.

Opcja Debug w konfiguracji synchronizacji listy użytkowników z Azure Active
Directory
W konfiguracji synchronizacji listy użytkowników z Azure Active Directory dodano
opcję pozwalającą na zapisywanie w trybie Debug danych pobieranych w
trakcie synchronizacji z MS Graph.

WEBCON BPS
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4.6.

Standard OpenID Connect przy definicji dostawców autentykacji
Wprowadzono możliwość korzystania ze standardu OpenID Connect przy
definicji dostawców autentykacji.
Konfiguracji dostawcy autentykacji dokonuje się z poziomu WEBCON BPS
Designer Studio w zakładce Ustawiania systemowe -> Dostawcy autentykacji.
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4.7.

Mechanizm diagnostyki i rejestrowania zachowania formularza
Wprowadzono mechanizm diagnostyki i rejestrowania zachowania formularza
oraz pozostałych elementów WEBCON BPS Portal.
Funkcjonalność pozwala na uruchomienie z poziomu WEBCON BPS Portal trybu
diagnostycznego, w którym rejestrowane są wszystkie wywołania pochodzące z
Portalu. Tryb diagnostyczny aktywowany jest w menu użytkowania opcją "Włącz
diagnostykę". Dostęp do tej opcji posiadają wszyscy użytkownicy WEBCON BPS
Portal. Aktywność trybu diagnostycznego sygnalizowana jest ikonką w głównym
menu.

W trakcie działania trybu diagnostycznego rejestrowane są wszystkie wywołania
formularza, raportów oraz pozostałych elementów WEBCON BPS Portal.
Rejestrowane są między innymi: wywołania reguł biznesowych (wraz z treścią
SQL jeśli reguła zawiera tego typu wywołanie), wywołania reguł formularza
(wraz z wywołaniami wszystkich funkcji modyfikujących stan formularza),
wywołania reguł odpowiadające za widoczność, edytowalność i wymagalność
atrybutów formularza, asynchroniczne wywołania atrybutów typu tabela
danych, wiersz danych, wykres, pole wyboru (wraz z treścią zapytań), czy treść
zapytań raportów aplikacji. Dla każdego wywołania prezentowany jest jego
czas trwania.
Szczegóły zarejestrowanej sesji mogą być przeglądane jedynie przez
Administratora Systemu lub Administratora Aplikacji. Użytkownicy o niższych
uprawnieniach mają jedynie możliwość rejestracji i zapisania sesji z poziomu
okna podglądu. Zapisana sesja w postaci linku może być bezpośrednio
przekazana Administratorowi w celu dalszej analizy.
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Użytkownicy o uprawnieniach Administratora Systemu lub Administratora
Aplikacji z poziomu zakładki "Administracja" mają wgląd do wszystkich
zarejestrowanych sesji z możliwością przeglądania szczegółów. Okno podglądu
sesji pozwala na filtrowanie wywołań ze względu na źródło ich pochodzenia
(formularz, raporty, Portal). Możliwe jest też wyszukiwanie konkretnych
elementów zapisanych w sesji (np. nazwy atrybutu lub reguły biznesowej).

4.8.

Niestandardowy link przekierowania z WEBCON BPS Portal
Dodano możliwość zdefiniowania niestandardowego linku przekierowania z
WEBCON BPS Portal do dowolnej witryny.
Link dostępny jest dla wszystkich użytkowników w menu nawigacji WEBCON BPS
Portal. Adres przekierowania definiuje Administrator z poziomu WEBCON BPS
Designer Studio (zakładka Konfiguracja systemu -> Parametry globalne ->
Wygląd -> Dodatkowy link nawigacji).
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4.9.

Widżet ulubionych elementów systemu
Na stronie głównej WEBCON BPS Portal dodano widżet wyświetlający kafelki
ulubionych elementów systemu.
Kafelki reprezentują listę ulubionych elementów systemu definiowaną przez
użytkownika w menu "Ulubione" (ikona gwiazdki w głównym pasku zadań
WEBCON BPS Portal).

WEBCON BPS
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4.10. Pakiet językowy en-GB
Jako jeden z wbudowanych pakietów językowych interfejsu wprowadzono
język angielski o kodzie en-GB.
Wybranie języka English (GB) pozwala na zmianę sposobu wyświetlania dat w
systemie i użyciem formatu dd/MM/YY.
W istniejących instalacjach dostępność języka English (GB) należy ręcznie
włączyć w konfiguracji systemu dostępnej z poziomu WEBCON BPS Designer
Studio.

4.11. Możliwość używania zmiennych reprezentujących identyfikatory obiektów
konfiguracji
W konfiguracji raportów aplikacji dodano możliwość używania zmiennych
reprezentujących identyfikatory obiektów konfiguracji.
Zmienne należy podawać w postaci tekstowej w formacie #{PREFIX:ID}#, gdzie
PREFIX jest kodem obiektu konfiguracyjnego, a ID jest identyfikatorem
konkretnego obiektu.
Aktualnie wspierana lista zmiennych odnosząca się do obiektów konfiguracji:
#{AP:id}# - zwraca identyfikator aplikacji
#{DF:id}# - zwraca identyfikator procesu
#{WF:id}# - zwraca identyfikator obiegu
#{DT:id}# - zwraca identyfikator typu formularza
#{ST:id}# - zwraca identyfikator kroku
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#{PH:id}# - zwraca identyfikator ścieżki przejścia
#{COM:id}# - zwraca identyfikator spółki
Z powyższych zmiennych można korzystać w następujących miejscach
konfiguracji raportów aplikacji:
•

Źródło->Filtry standardowe (Wartość)

•

Źródło->Filtry SQL

•

Widoki->Filtry standardowe (Wartość)

•

Widoki->Wygląd (kolorowanie): Tryb zaawansowany, Warunki (wartość)

•

Kolumny wyliczalne

Korzystanie z tego typu zmiennych jest wymagane jeśli definicje aplikacji
przenoszone są między środowiskami DEV/TEST/PROD przy pomocy mechanizmu
Import-Eksport.

4.12. Możliwość konfigurowania wielkości kafelków startowania obiegu
Wprowadzono możliwość konfigurowania wielkości kafelków startowania obiegu
w widoku aplikacji WEBCON BPS Portal.
Kafelek startu może posiadać rozmiar standardowy lub kompaktowy.
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4.13. Możliwość korzystania ze zmiennej reprezentującej identyfikator wiersza listy
pozycji
W konfiguracji raportów aplikacji korzystających z atrybutu typu "Lista pozycji"
dodano możliwość korzystania ze zmiennej reprezentującej identyfikator wiersza
listy pozycji (bazodanowa kolumna DET_ID).

4.14. Niestandardowy kolor kafelków startowania obiegów
Wprowadzono możliwość definiowania niestandardowego koloru kafelków
startowania obiegów.

WEBCON BPS

22

4.15. Połączenia oraz źródła danych definiowane w aplikacji
Wprowadzono możliwość tworzenia połączeń oraz źródeł danych bezpośrednio
z poziomu konfiguracji aplikacji w WEBCON BPS Designer Studio. Połączenia oraz
źródła skojarzone z aplikacją może tworzyć użytkownik o uprawnieniach
Administratora aplikacji lub Administratora Systemu. Połączenia oraz źródła
danych utworzone w aplikacji widoczne są na odpowiednich zakładkach
szczegółów aplikacji. Z tego miejsca, przy użyciu opcji "Powiąż istniejące"
możliwe jest również dodanie do aplikacji połączeń lub źródeł danych już
zdefiniowanych w systemie, lecz dostępnych w ramach innej aplikacji.
Użytkownik może powiązać z aplikacją istniejące połączenie/źródło danych jeśli
jest jego właścicielem (posiada odpowiednie uprawnienie w konfiguracji źródła
danych lub posiada rolę Administratora Systemu) lub połączenie/źródło danych
zostało oznaczone jako publicznie dostępne. Właściciel połączenia/źródła
danych posiada również możliwość jego edycji.
Konfigurując proces użytkownik może korzystać jedynie z połączeń lub źródeł
danych skojarzonych z daną aplikacją, niemniej w miejscach konfiguracji
procesu, w których wybierane jest połączenie/źródło danych, udostępniona
została opcja "Pokaż wszystkie". Pozwala ona utworzyć nowe lub powiązać z
aplikacją istniejące połączenie/źródło danych.
W przypadku procesów zlinkowanych z aplikacją, w konfiguracji procesu
dostępne są połączenia/źródła danych powiązane z aplikacją-rodzicem, w
której pierwotnie proces zlinkowany został utworzony.

WEBCON BPS

23

4.16. Przypinanie ulubionych na stronie głównej
Dodano możliwość przypięcia sugerowanego raportu lub dashboardu na
głównej stronie aplikacji.
Przypięcie powoduje, że sugerowany kafelek będzie zawsze widoczny jako
pierwszy na liście sugerowanych raportów i dashboardów aplikacji.

4.17. Widoki raportów na menu nawigacyjnym
W menu nawigacji aplikacji WEBCON BPS Portal udostępniono listę widoków
zdefiniowanych dla raportu.
4.18. Możliwość wywołania zewnętrznego narzędzia do edycji plików PDF
bezpośrednio z formularza
Dla instalacji typu STANDALONE dodano możliwość wywołania bezpośrednio z
formularza, zewnętrznego narzędzia do edycji plików PDF. Edytowany plik jest
aktualizowany na formularzu po zakończeniu edycji.
4.19. Prefix oraz suffix dla wartości liczbowych
Dla wszystkich liczbowych atrybutów oraz kolumn listy pozycji wprowadzono
możliwość definiowania prefixu oraz suffixu występujących przy wprowadzonej
wartości.
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Oba parametry pozwalają zdefiniować tekst wyświetlany przed lub za wartością
liczbową wprowadzaną w atrybucie formularza. Tekst prefixu oraz suffixu może
być również definiowany w oparciu o zmienne odnoszące się do wartości
formularza, zmienne globalne lub stałe procesu.

Parametr "suffix" zastąpił istniejący do tej pory parametr "Kod waluty". W trakcie
migracji do najnowszej wersji konfiguracja zostanie zaktualizowana w taki
sposób, by zachowanie atrybutów na formularzu pozostało niezmienione.

4.20. Możliwość wskazania kolumny źródła danych
W konfiguracji kolumn listy pozycji typu "Wartość wyliczalna tekstowa" oraz
"Wiersz danych" wprowadzono możliwość wskazania kolumny źródła danych, z
której wyświetlana będzie wartość na formularzu.
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4.21. Grupowanie listy pozycji
Atrybut Lista Pozycji rozbudowano o możliwość wyświetlania danych w trybie
grupowania.
Możliwość włączenia trybu grupowania dostępna jest dla każdego kroku obiegu
(opcja dostępna w konfiguracji kolumny listy pozycji w edytorze formularza na
kroku), grupowanie można aktywować równocześnie dla kilku kolumn. Lista
pozycji wyświetlana w trybie grupowania posiada możliwości dodawania
nowych wierszy. W trybie grupowania dodawanie wiersza zawsze powoduje
wyświetlenie okna jego edycji.
W trybie tym zawsze dostępny jest przycisk edycji wiersza, niezależnie od tego
czy włączona została opcja "edycja w trybie jednego wiersza". W oknie edycji
możliwa jest zmiana wartości dla kolumny grupującej. Po zapisaniu takiej zmiany,
wprowadzony wiersz trafia do odpowiedniej grupy.
Widok grupowania pozwala użytkownikowi na zwijanie i rozwijanie grup,
wyświetla również sumy cząstkowe w przypadku gdy dla kolumny
skonfigurowane zostało wyświetlanie sum.
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4.22. Tooltipy w kolumnie listy pozycji
Dla atrybutu "Lista pozycji" wprowadzono możliwość definiowania i
wyświetlenia opisu kolumny w formie okienka tooltip.

4.23. Ikony osób wprowadzających komentarze
Na formularzu wyświetlają się ikony osób wprowadzających komentarze. Ikony
są wyświetlane jeśli osoba posiada zdefiniowaną lub zsynchronizowaną do
systemu ikonę użytkownika.
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4.24. Akcja zmiany typu formularza
Dla procesów "Modern on Portal" udostępniono akcję zmiany typu formularza.
Akcja pozwala ręcznie zmienić typ formularza elementu obiegu. W zależności od
konfiguracji zmiana możliwa jest w ramach jednego procesu lub w ramach
wszystkich dostępnych dla użytkownika aplikacji.

4.25. Import-eksport zawartości procesów słownikowych
Mechanizm import-eksport rozbudowano o możliwość przenoszenia zawartości
procesów słownikowych oraz procesów szablonów dokumentów między
środowiskami DEV/TEST/PROD.
W trakcie eksportu procesu słownikowego lub procesów szablonów
dokumentów w kreatorze eksportu możliwe jest określenie czy wraz z definicją
procesu przenosić również jego zawartość. W trakcie importu w kolejnych
krokach kreatora możliwe jest wskazanie danych do importu wraz z określeniem
czy mają być one całkowicie nadpisane na środowisku docelowym czy też
import ma być wykonany jako przyrostowy (importowane są tylko nowe lub
zmienione dane słownika). Import danych kończony jest raportem zawierającym
podsumowanie ilości dodanych i zmodyfikowanych danych słownika lub
szablonu dokumentu.
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Kreator importu pozwala na niezależne przenoszenie definicji procesu oraz
zawartości procesów słownikowych i szablonów dokumentów.

4.26. Możliwość przenoszenia paczek importu o wielkości przekraczającej 128MB
Rozbudowano mechanizm importu-eksportu o możliwość przenoszenia paczek
importu o wielkości przekraczającej 128MB.
Zmiana ma szczególne znaczenie w przypadku importowania zawartości
procesów wzorców dokumentów zawierających wiele plików o dużym
rozmiarze.
4.27. Możliwość wymuszania indeksacji SOLR dla atrybutów i kolumn list pozycji ze
zdefiniowaną regułą ograniczenia widoczności
Wprowadzono możliwość wymuszania indeksacji SOLR dla atrybutów i kolumn list
pozycji ze zdefiniowaną regułą ograniczenia widoczności.
Ze względu na konieczność zachowania przez system kontroli dostępu do
danych, wartości atrybutów oraz kolumn listy pozycji dla których zdefiniowano
warunek ograniczenia widoczności, nie są domyślnie dodawane do indeksu
SOLR. Oznacza to, że takie wartości nie są uwzględniane w wynikach
wyszukiwania SOLR oraz nie można wyszukiwać tych wartości w bazie SOLR.
Wprowadzona opcja pozwala na wymuszenie indeksacji SOLR mimo warunku
ograniczenia widoczności, jeśli administrator konfigurujący proces zdecyduje, że
dostęp do danych zapisanych w tym atrybucie nie powinien być ograniczany i
wartości mogą być prezentowane w wynikach wyszukiwania wszystkim
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użytkownikom mającym co najmniej uprawnienia odczytu do danego elementu
obiegu.

4.28. Wyświetlenie wszystkich połączeń oraz źródeł danych wykorzystywanych w
procesie
W konfiguracji procesu dodano możliwość wyświetlenia wszystkich połączeń
oraz źródeł danych wykorzystywanych w procesie.
Opcja dostępna jest w menu kontekstowym drzewa procesów z poziomu
WEBCON BPS Designer Studio.
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4.29. Akcja REST - definiowanie zawartości żądania w postaci tabeli mapowań (JSONgrid).
W konfiguracji akcji wywołania serwisu REST wprowadzono możliwość
definiowania zawartości żądania w postaci tabeli mapowań (JSON-grid). Tabela
JSON-grid pozwala na wskazanie atrybutów formularza z których wartość
zostanie przekazana do żądania. Dodatkowo dla każdej mapowanej wartości
możliwe jest zdefiniowanie reguły biznesowej pozwalającej przekształcić lub
wyliczyć wartość przekazaną w żądaniu.
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4.30. Akcja REST - definiowanie typu danych oraz reguł biznesowych
W konfiguracji akcji wywołania serwisu REST wprowadzono możliwość
definiowania typu danych oraz reguł biznesowych przekształcających wartość
odpowiedzi Web serwisu, przed jej zapisem do wskazanego atrybutu formularza.

4.31. Akcja REST – korzystanie z definicji Swagger
W konfiguracji akcji wywołania web serwisu REST dodano możliwość konfiguracji
requesta w oparciu o definicję generowaną przez narzędzie Swagger.
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4.32. Zmienne SAM Account Name" oraz "NetBIOS Domain Name"
Dla atrybutu typu "Osoba lub grupa" oraz dla zmiennej kontekstowej "Aktualny
użytkownik" dodano zmienne "SAM Account Name" oraz "NetBIOS Domain
Name" dostępne dla trybu graficznego jak i tekstowego reguł biznesowych.
Obie zmienne dostępne są w przypadku użytkowników synchronizowanych z AD.
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4.33. Funkcja ATTACHMENTS COUNT
Dla reguł biznesowych wprowadzono funkcję ATTACHMENTS COUNT
zwracającą liczbę załączników dodanych do elementu obiegu.
4.34. Funkcja GET ATTACHMENTS
Dla reguł biznesowych wprowadzono funkcję GET ATTACHMENTS pozwalającą
pobrać identyfikatory załączników powiązanych z elementem obiegu. Funkcja
pozwala na wyszukanie załączników w oparciu o nazwę i rozszerzenie z
uwzględnieniem kategorii, przy użyciu wyrażenia regularnego lub z
wykorzystaniem zapytania SQL.

4.35. Funkcja SELECT VALUES
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano funkcję SELECT VALUES
pozwalającą pobrać wszystkie wartości ze wskazanej kolumny listy pozycji.
Wartości zwracane są w formie kolekcji wartości. W przypadku reguł formularza
funkcja SELECT VALUES zwraca jedynie wartości widoczne dla użytkownika (nie
są pobierane wartości z kolumn ukrytych regułą biznesową lub funkcją HIDE
COLUMN oraz nie są zwracane wiersze niewidoczne w wyniku działania warunku
trybu akceptacji). W przypadku reguł biznesowych funkcja SELECT VALUES
zwraca zarówno widoczne jak i niewidoczne dla użytkownika wartości. W obu
przypadkach funkcja SELECT VALUES zwraca również nowo dodane wartości listy
pozycji, bez konieczności zapisywania formularza.
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4.36. Funkcje ITEM LIST COUNT oraz HAS ANY ROWS
Do reguł biznesowych dodano funkcje ITEM LIST COUNT oraz HAS ANY ROWS.
Funkcja ITEM LIST COUNT zwraca liczbę wierszy dodanych do wskazanej listy
pozycji.
Funkcja HAS ANY ROWS zwraca TRUE lub FALSE w zależności od tego czy
wskazana lista pozycji zawiera jakieś wiersze.
4.37. Funkcja FOR EACH ROW
Do reguł formularza dodano funkcję FOR EACH ROW pozwalającą iterować po
wierszach listy pozycji.

FOR EACH ROW wykonuje blok operacji dla wszystkich wierszy wskazanej listy
pozycji. Wewnątrz bloku można wykonywać zarówno operacje na aktualnie
przetwarzanym wierszu listy pozycji, jak i odwoływać się do pozostałych
atrybutów formularza, odczytując lub modyfikując ich wartości. FOR EACH ROW
pozwala również na korzystanie z funkcji warunkowych, zmieniających wygląd
komórek listy pozycji oraz z wszystkich operatorów dostępnych w przyborniku.
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Użycie bloku operacji funkcji zwracającej wartość wiersza listy pozycji (np. GET
ROW VALUE) lub wartość atrybutu przerywa wykonywanie aktualnego bloku i
powoduje rozpoczęcie wykonywania bloku dla kolejnego wiersza listy. W takim
przypadku funkcja FOR EACH ROW zwróci kolekcję wartości składającą się z
wartości zwracanych z kolejnych bloków.

4.38. Funkcje pozwalające na ustawianie wyglądu komórek listy pozycji
Do reguł formularza dodano nowe funkcje pozwalające na ustawianie wyglądu
komórek listy pozycji.
•

SET CELL FONT COLOR - zmienia kolor fontu w komórce listy pozycji

•

SET CELL BACKGROUND - zmienia kolor tła komórki listy pozycji

•

SET CELL FONT DECORATION - ustawia jeden ze styli "Italic", "Bold",
"Underline" dla fontu w komórce listy pozycji

•

SET CELL FONT SIZE - ustawia rozmiar fontu w komórce listy pozycji

•

SET CELL FONT FAMILY - ustawia font w komórce listy pozycji

•

SET CELL STYLE - pozwala ustawić niestandardowy styl CSS dla komórki listy
pozycji
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Funkcji można używać w regułach formularza uruchamianych po zmianie
wartości, w kolumnie listy pozycji, oraz wewnątrz funkcji FOR EACH ROW.

4.39. Funkcje pozwalające operować na kolekcjach wartości.
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano nowe funkcje pozwalające
operować na kolekcjach wartości.
•

SUM - zwraca sumę wszystkich wartości w kolekcji

•

AVG - zwraca średnią wartość wszystkich wartości w kolekcji

•

MAX - zwraca największą wartość z kolekcji

•

MIN - zwraca najmniejszą wartość z kolekcji

•

COUNT - zwraca liczbę wartości w kolekcji

•

DISTINCT - zwraca zestaw unikalnych wartości w kolekcji.

4.40. Funkcja SET FOCUS
Do reguł formularza wprowadzono funkcję SET FOCUS pozwalającą ustawić
focus na wskazanym atrybucie wyświetlanym w formularzu Modern.
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4.41. Funkcja GET AT INDEX
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano funkcję GET AT INDEX
pozwalającą na pobranie wartości z określonej pozycji kolekcji wartości.
4.42. Funkcje pozwalające przekształcać tekst
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano nowe funkcje pozwalające
przekształcać tekst.
SPLIT - dzieli przekazany tekst na części zgodnie z podanym separatorem.
Podzielony tekst zwraca jako kolekcję wartości tekstowych.
CONCAT - łączy wiele wartości tekstowych w jeden ciąg znaków.
SUBSTRING - pobiera z przekazanego tekstu jego fragment o wskazanej długości,
rozpoczynając od wskazanego znaku.
4.43. Zmienny kod języka interfejsu
Do reguł formularza wprowadzono zmienną pozwalającą pobrać kod języka w
którym aktualnie wyświetlany jest formularz.

4.44. Właściciel źródła danych oraz połączenia
Konfiguracje źródeł danych oraz połączeń rozbudowano o możliwość
definiowania właścicieli źródła danych/połączenia oraz określania ich
dostępności dla aplikacji.
Administrator Systemu oraz właściciel połączenia/źródła danych posiada
uprawnienia do zmiany jego konfiguracji w tym określania czy
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połączenie/źródło danych jest dostępne publicznie dla wszystkich aplikacji czy
jedynie dla wybranych aplikacji. Z połączeń oraz źródeł danych udostępnionych
dla aplikacji mogą korzystać, bez możliwości edycji, użytkownicy o roli
Administratora aplikacji.

4.45. Rozbudowa REST API
Interfejs REST API rozbudowano o metody pozwalające na obsługę stałych
globalnych oraz stałych procesu. Odpowiednie metody udostępnione zostały w
wersji API beta.
/api/data/beta/db/{dbId}/admin/connstants
/api/data/beta/db/{dbId}/processes/{idguid}/admin/connstants
4.46. Wersja 3.0 interfejsu REST API
Utworzona została wersja 3.0 interfejsu REST API.
REST API w wersji 3.0 zawiera wszystkie metody dostępne do tej pory w REST API
Beta.
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5. Poprawa błędów
[Ogólne]
•

Poprawiono błąd generowania dokumentacji dla reguł w których
występowała kolumna STP_ID.

•

Poprawiono sposób sprawdzania uprawnień do pobierania listy dostępnych
domen w konfiguracji synchronizacji listy użytkowników AD. Aktualnie zarówno
lista domen jak i lista OU pobierana jest w kontekście użytkownika na którym
wykonywana będzie synchronizacja (użytkownik określany w konfiguracji
synchronizacji z poziomu instalatora lub WEBCON BPS Designer Studio).

•

Poprawiono błąd mechanizmu import-eksport związany z przenoszeniem
użycia parametrów reguł globalnych.

•

Poprawiono błąd instalatora WEBCON BPS powodujący brak właściwych
uprawnień administratora do Designer Studio oraz Portalu.

•

Poprawiono błąd spowodowany użyciem znaku "{" w konfiguracji
customowego źródła.

•

Poprawiono działanie mechanizmu wyboru bazy załączników podczas importu
procesu.

•

Poprawiono błąd migracji uniemożliwiający załadowanie kroku tworzenia
aplikacji IIS.

•

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport dotyczący znalezienia przez
mechanizm stałej globalnej z innego procesu.

•

Poprawiono błąd wyświetlania podglądu reguły biznesowej.

•

Poprawiono błąd weryfikacji OCR powodujący brak możliwości douczania na
formularzu w trybie Classsic.

•

Poprawiono błąd edycji wyglądu w trybie zaawansowanym w Designer Studio.

•

Poprawiono błąd pojawiający się podczas usuwania zbyt dużej liczby
elementów procesu poprzez narzędzia administracyjne w Designer Studio.

•

Poprawiono działanie reguły edytowalności (SQL COMMAND) na liście pozycji
na formularzu Classic.

•

Poprawiono błąd funkcji nadpisania adresu w konfiguracji powiadomień
masowych dla instalacji Standalone.

[Portal]
•

Poprawiono widoczność przycisków importu i eksportu w zależności od
uprawnień użytkownika.

•

Poprawiono wyświetlanie komunikatu błędu walidacji/komentarza w trybie
podglądu.

•

Poprawiono wyświetlanie wymagalności kolumny na liście pozycji.
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•

Poprawiono obsługę zastępstw, obecnie administrator systemu może już
ustawić siebie jako zastępcę.

•

Poprawiono błąd uniemożliwiający sortowanie raportu po kolumnie
wyliczanej.

•

Poprawiono błąd, który powodował, że użytkownik bez właściwych
uprawnień widział w strukturze wyszukiwania globalne atrybuty techniczne.

[Formularz Modern]
•

Poprawiono błąd pojawiający się podczas ustawiania jednego atrybutu
poprzez drugi, gdy oba korzystają z różnych źródeł danych.

•

Poprawiono błąd źródeł danych procesów słownikowych i szablonów
dokumentów, który powodował nieustawianie się zależnego pola wyboru.

•

Poprawiono działanie walidacji pola wyboru i ustawiania przez niego pól
docelowych w trybie edycji formularza.

•

Poprawiono komunikat błędu pojawiający się podczas przejścia ścieżką, gdy
zadanie jest skonfigurowane na bycie przypisanym do dowolnej osoby, ale ta
musi zostać podana na formularzu.

•

Poprawiono błąd związany z wgraniem paczki tłumaczeń i ustawieniu języka
Portalu na chiński.

•

Poprawiono błąd pojawiający się jeśli skonfigurowano akcję na przycisk w
menu wraz z wyświetlaniem komunikatu przed wykonaniem akcji i na
elemencie obiegu wybrano opcję jej anulowania.

•

Poprawiono błąd reguły SET VALUE wykonywanej na zmianę wartości.

[Procesy]
•

Poprawiono błąd pojawiający się przy tworzeniu aplikacji, gdy w polu
"Administrator" brakowało dopasowania użytkownika.

[Atrybuty]
•

Poprawiono działanie przycisku "Test" znajdującego się na oknie konfiguracji
źródła danych korzystającego z widoku. Jego użycie oznaczy teraz źródło
danych, którego zwracane kolumny uległy zmianie względem poprzedniej
konfiguracji.

[Akcje]
•

Poprawiono błąd nauki OCR jeśli douczane było pole z aktywnym łączeniem
bloków, które znajdowały się na różnych stronach dokumentu.
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•

Poprawiono błąd występujący w akcji "Rozpoznawanie OCR" spowodowany
użyciem pojedynczego cudzysłowu " ' ".

•

Poprawiono błąd przy zapisie konfiguracji akcji SOAP powodujący zmianę
GUID wybranej dynamicznej biblioteki WSDL.

•

Poprawiono błąd powodujący zatrzymanie dokumentów w kolejce
rozpoznawania OCR AI z powodu zbyt długiego czasu przejścia ścieżką.

•

Poprawiono błąd akcji drukowania kodu kreskowego powodujący długi czas
jej trwania i w konsekwencji timeout.

•

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport uniemożliwiający przeniesienie
procesu ze środowiska PROD na DEV.

•

Poprawiono błąd akcji "Odczytaj dane z pliku Excel" pojawiajacy się jeśli
chcieliśmy wybrać załącznik, a kategoria posiadała swoje tłumaczenie.

[Źródła danych]
•

Poprawiono błąd, który powodował, że po przeniesieniu procesu z aplikacji
do innej aplikacji, lista procesów w konfiguracji źródła BPS nie odświeżała się.

•

Poprawiono błąd migracji z WEBCON BPS 2017 do wersji 2019 powodujący
błędy w źródłach danych BPS.

•

Poprawiono treść logów dotyczących synchronizacji listy użytkowników oraz
wprowadzono dodatkową informację w (i) dotyczącą ich zawartości.

[Dodatki]
•

Poprawiono błąd dodatku Outlook powiązany z wyborem obiegu na którym
znajdował się atrybut z listą SharePoint.

•

Poprawiono błąd powodujący ignorowanie podstawowej konfiguracji
atrybutu daty przy jego customizacji.

[Web Part]
•

Poprawiono błąd wyświetlania grafiku urlopowego na wykresie Gantta.

•

Poprawiono błąd spowodowany importem tego samego procesu, aplikacji
lub prezentacji do innej bazy tego samego środowiska oraz dodano
mechanizm zabezpieczający przed taką sytuacją.

•

Poprawiono wyświetlanie Web Partu odpowiedzialnego za startowanie
procesów.

•

Poprawiono działanie filtrów na raportach.
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[Mobilne]
•

Poprawiono wyświetlanie rodzaju wersji dla aplikacji w sklepie Google Play.

•

Poprawiono błąd, który powodował pozostawienie profili po odinstalowaniu
aplikacji, a także błąd powodujący brak możliwości zalogowania się po
dodaniu nowego profilu.

•

Poprawiono błąd aplikacji na iOS, który powodował pojawienie się błędu o
kodzie 500.

[Serwis]
•

Poprawiono błąd powodujący dublowanie wpisów dotyczących tego
samego użytkownika w danej grupie.

•

Poprawiono błąd synchronizacji użytkowników spowodowany ustaleniem
odległej daty w parametrze "Account expires".

•

Poprawiono błąd synchronizacji AAD na środowiskach z dużą liczbą grup onpremise AD.

•

Poprawiono błąd HotMailBoxów oraz HotFolderów spowodowany zbyt długą
nazwą załącznika oraz ścieżki.

•

Poprawiono błąd aktualizacji zastępstw na bazach na których ta funkcja była
wyłączona.
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WEBCON BPS 2021 R2
historia zmian wersji 2021.1.2.108
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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.

Poprawa błędów
[Portal]
l

l

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

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

[Designer Studio]
l

Poprawiono błąd powodujący nie przenoszenie się tłumaczeń z szablonu
globalnego powiadomień e-mail, gdy tworzony jest szablon w procesie.

[Akcje]
l

l

Poprawiono błąd występujący na formularzu w trybie classic, pojawiający się
podczas dodawania wartości spoza źródła danych do atrybutu wyboru.

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".

WEBCON BPS 2021 R2
historia zmian wersji 2021.1.2.101
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Informacje
[Ogólne]
l

Dla instalacji typu Standalone ograniczona jest możliwość edycji plików o
rozszerzeniu .doc bezpośrednio w formularza. By korzystać z funkcjonalności
edycji pliku konieczna jest konwersja plików w formacie .doc do formatu .docx.

[Designer Studio]
l

Wprowadzono zmiany w definicji przykładowego procesu dostępnego z
poziomu WEBCON Designer Studio.

[Designer Desk]
l

Wprowadzono poprawki wydajności dla generowania dokumentacji w
narzędziu WEBCON Designer Desk.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

Poprawiono błąd akcji "Wywołaj REST web service" uniemożliwiający wysłanie
komunikatu w formacie raw.

Poprawiono mechanizm wykorzystywania licencji przez konto serwisu, w tym
m.in. dodano możliwość zwolnienia licencji wykorzystanych przez serwis.

[Portal]
l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd reguły zerującej/czyszczącej kolumnę listy pozycji z wartością
liczbową.

Poprawiono błąd spowodowany wartością "null" na kolumnach AttBool
raportów.

Poprawiono błąd powodujący brak zapisu wymaganego komentarza podczas
przechodzenia ścieżką po skorzystaniu z akcji masowej na raporcie
tabelarycznym.

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości zalogowania się do WEBCON
BPS Portal przez AD z przeglądarek Edge oraz Chrome.

Poprawiono wyświetlanie kwot i liczb na formularzu dla kultury de-CH.

Poprawiono błąd wywołania akcji masowych, jeśli raport na którym się one
znajdują został osadzony na dashboardzie.

Poprawiono błąd wyszukiwania wśród atrybutów wyboru na raporcie.

[Formularz Modern]
l

l

Poprawiono błąd powodujący brak kolejnych wykonań reguły formularza na
l iście pozycji.

Poprawiono błąd związany z błędnym wyświetlaniem komunikatu o
wymagalności pola.

l

Poprawiono błąd uniemożliwiający odczytanie przez mechanizm OCR pola
tekstowego, nad którym znajduje się pole w trybie "Tylko do odczytu".

[Akcje]
l

l

l

l

l

Poprawiono błąd występujący na dodatkowej walidacji na ścieżce, jeśli była
w niej użyta reguła biznesowa.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport pojawiający się przy próbie importu
wcześniej wyeksportowanej paczki zawierającej nową aplikację i nowy proces,
gdy na środowisku docelowym ta aplikacja nie istnieje.

Poprawiono błąd spowodowany zmianą mappingu Response:Body w
konfiguracji akcji REST

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport powodujący brak możliwości
zmiany bazy załączników jeśli ta zawierała już załączniki, oraz brak informacji w
narzędziu analizy importu o podmienieniu bazy załączników.

Poprawiono błąd powodujący problem z poprawną obsługą Response-Body w
standardowych akcjach REST.

[Mobilne]
l

Poprawiono błąd uniemożliwiający generowanie plików PDF w Microsoft
Teams na urządzeniach mobilnych.

[Serwis]
l

Poprawiono błąd mechanizmu failover serwisu licencji.

[Designer Desk]
l

l

Zoptymalizowano wydajność działania edytora obiegu w WEBCON BPS
Designer Desku w przypadku projektowania obiegów z dużą liczbą kroków i
ścieżek.

Wprowadzono poprawki wydajności edytora obiegów w narzędziu WEBCON
Designer Desk.

WEBCON BPS 2021 R2
historia zmian wersji 2021.1.2.76
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Zmiana działania
[Designer Studio]
l

l

Wyszukiwarka znajdująca się w głównym oknie atrybutów danego procesu
może już znajdować grupy i panele zakładek obecne w procesie.

Zmieniono sposób prezentacji aplikacji powiązanych ze źródłem danych oraz
połączeniem. Obecnie lista zawiera jedynie aplikacje wybrane przez
właściciela źródła jako powiązane.

[Akcje]
l

Poprawiono działanie mechanizmu mapowania wartości w JSON Grid.
Obecnie po zmianie typu, wartości do pierwszego poziomu automatycznie
znikają bez konieczności zgubienia focusa z okna wyboru typu.

[Mobilne]
l

Z dniem 31.03.2021 zostanie wycofana obsługa starego API dla PUSH w iOS.
Nowe API dla PUSH iOS wymaga użycia protokołu HTTP/2.
Wsparcie dla tej wersji protokołu HTTP dostępne jest od konkretnych wersji
Windows 10 oraz Windows Server:
Windows 10 Anniversary Update wydany 2016-08-02, Wersja 1607, numer builda
14393 (pełny numer wersji: 10.0.14393.0)
Windows Server 2016 wydany 2016-09-26, Wersja 1607, numer builda 14393
(pełny numer wersji: 10.0.14393.0)
Oznacza to, że wysyłka PUSH iOS będzie możliwa tylko w przypadku, jeżeli
WEBCON Workflow Service będzie uruchomiony na serwerze we wspomnianej
wersji lub wersji wyższej.

Nowości
[Ogólne]
l

l

l

W instalacji SharePoint Classic udostępniono możliwość dodawania,
korzystania i zarządzania grupami BPS. Opcje dostępne są dla administratora
system z poziomu Designer Studio oraz panelu administracyjnego w Portalu.
Udostępniono również akcje związane z zarządzaniem grupami BPS: Utwórz
grupę BPS, Usuń grupę BPS, Dodaj/usuń użytkownika do grup BPS, Dodaj/usuń
użytkowników do grupy BPS.

Dodano język hiszpański jako standardowy język w systemie. Od teraz dostępny
jest jako jeden z predefiniowanych języków wyświetlania interfejsu systemu.

Dodano możliwości globalnego sposobu wyboru języka dla wiadomości e-mail
wysyłanych do nowych użytkowników, czyli takich którzy jeszcze nie logowali
się do systemu.
Opcja dostępna w konfiguracji pakietów językowych w Studio pozwala określ ić
język treści powiadomień e-mail w przypadku, gdy w konfiguracji aplikacji jako
„Język powiadomień dla nowych użytkowników” ustawiono wartość „Wg

ustawień globalnych”.

[Portal]
l

l

W konfiguracji kafelka startu dodano opcję "Ukryj w menu nawigacji", która
pozwala na ukrycie kafelka w menu nawigacyjnym oraz na głównej stronie
aplikacji. Wybranie tej opcji nie wyłącza możliwości użycia i skonfigurowania
takiego kafelka na Dashboardzie lub raporcie.

W WEBCON BPS Portal dodano możliwość konfigurowania domyślnych grafik tła
dla strony głównej Portalu i strony aplikacji. Teraz grafikę tła można dodać z
pliku lub wskazać adres URL z poziomu edycji tematu.

l

Dodano możliwość zbiorczego pobrania załączników jako jeden plik .ZIP z wielu
elementów zaznaczonych na raporcie.
Opcja "Zezwalaj użytkownikom na pobieranie załączników", domyślnie
wyłączona dla nowych raportów, dostępna jest w zakładce "Uprawnienia" w
konfiguracji raportu. Po jej włączeniu aktywna staje się opcja 'Pokaż przycisk
pobierania załączników' w konfiguracji widoku - jej włączenie powoduje
pojawienie się odpowiedniego przycisku na raporcie.

[Aplikacje]
l

W konfiguracji raportów aplikacji dodano możliwość sterowania widocznością
zaawansowanych opcji na panelu wyszukiwania: Przeszukaj załączniki,
Przeszukaj listy pozycji oraz Dokładne dopasowanie.

[Formularz Modern]
l

W WEBCON Designer Studio dodano możliwość konfigurowania widoczności
zakładki "Konwersacje e-mail" w kontrolce załączników na formularzu Modern.
Opcja dostępna jest w konfiguracji formularza obiegu (również dla widoku
kompaktowego oraz na krokach w przypadku złamania dziedziczenia) i
umożliwia wyświetlanie plików e-mail jako zwykłych załączników na formularzu
(nie w widoku konwersacji).
Opcja nie jest dostępna dla procesów w trybie Classic on SharePoint oraz
Classic on BPS Portal.

[Designer Studio]
l

W Webcon Designer Studio, w konfiguracji widoku schematu graficznego na
obiegu, rozszerzono dostępną paletę kolorów dla ścieżek.

l

W WEBCON Designer Studio dodano możliwość tworzenia nowych połączeń,
źródeł danych lub wiązania z bieżącą aplikacją już istniejących, bezpośrednio
na atrybucie. Opcja ta jest dostępna w konfiguracji źródła jego wartości. Nie
ma już konieczności przechodzenia do konfiguracji wszystkich źródeł danych
dostepnych w aplikacji.

[Akcje]
l

W konfiguracji akcji REST w WEBCON Designer Studio dodano możliwość
budowania żądania za pomocą struktury tabelarycznej (JSON - Grid)
zawierającej obiekty, kolekcje i kolekcje wartości.

[Reguły]
l

Do reguł formularza dodano funkcję ADD NEW ROW umożliwiającą dodanie
nowego wiersza do wybranej listy pozycji. W przypadku, gdy komórki w nowym
wierszu posiadają zdefiniowane wartości domyślne, zostaną one uzupełnione.
Dodatkowo, po wywołaniu funkcji ADD NEW ROW, focus domyślnie ustawiany
jest na pierwszą edytowalną komórkę nowego wiersza.

[Serwis]
l

Dodano funkcjonalność synchronizacji zdefiniowanych aplikacji z dostępem
API do tabeli użytkowników BPS dla wszystkich baz procesów, również tych
nowoutworzonych.
Dzięki temu wszystkie konta aplikacji API będą dostępne na nowych bazach
procesów oraz nie będą usuwane z nich podczas synchronizacji.

[Designer Desk]
l

Wprowadzono zmiany w sposobie edycji i zapisu konfiguracji obiegu oraz
formularza WEBCON BPS Designer Desk. Wprowadzono między innymi boczny
panel właściwości z możliwością przypięcia do ekranu. Wartości właściwości
wprowadzane przez użytkownika są aktualizowane po każdej zmianie.
Poprawiono również ergonomię konfiguracji dla akcji: okienko właściwości
akcji jest automatycznie otwierane po dodaniu nowej akcji, pojedyncze
przyciśnięcie powoduje natychmiastowe otwarcie właściwości.

l

l

Dodano możliwość wygenerowania dokumentacji dla prototypu stworzonego
w ramach WEBCON BPS Designer Desk. Dokumentacja zawiera graficzny obraz
obiegu, zrzuty wyglądu formularzy wszystkich kroków, opisy atrybutów oraz
skonfigurowanych akcji. Dokumentacja generowana jest przyciskiem
"Wygeneruj dokumentację prototypu" dostępną w pasku narzędzi WEBCON BPS
Designer Desk. Dokumentacja prototypu może zostać wygenerowana zarówno
w formacie Word jak i PDF.

Wprowadzono szereg drobnych usprawnień poprawiających ergonomię pracy
oraz zwiększających możliwości narzędzia WEBCON BPS Designer Desk. Między
innymi: wprowadzono tryb podglądu i edycji w designerze formularzy,
wyrównano układ atrybutów, zmieniono sposób dodawania kolumn do
atrybutu lista pozycji, z każdym nowym projektem tworzony jest domyślny raport
oraz przycisk startowania, udostępniono na pulpicie aplikacji przyciski

tworzenia raportów oraz startów, dodano możliwość określania uprawnień do
aplikacji, poprawiono nazewnictwo i tłumaczenia, usunięto nadmiarowe
identyfikatory obiektów widoczne w interfejsie użytkownika.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd związany z widocznością karty "Widok kompaktowy" na
różnych procesach w Designer Studio.

Poprawiono wydajność prezentowania danych raportów użytkowników
workflow przy niektórych zapytaniach.

Poprawiono błąd instalatora związany z brakiem wykonania odświeżenia puli
aplikacji SharePoint, co powodowało wyświetlanie informacji o niepoprawnej
wersji bazy danych.

Poprawiono błąd spowodowany brakiem akronimu elementu, pojawiający się
po migracji do wersji 2020.

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

Poprawiono błąd BPS Translatora pojawiający się podczas importu paczki w
języku Polskim.

l

Poprawiono błąd checkoutu przy zajętej ewidencji związany z Webcon API.

l

Poprawiono błąd tłumaczenia pola mającego jako źródło listę SharePoint.

l

l

Poprawiono błąd pojawiający się, jeśli w polu "Reguła formularza do
dodatkowej walidacji przy wyborze ścieżki" wykorzystano tryb JavaScript, a
formularz był w trybie Classic.

Poprawiono tłumaczenie fraz na język niemiecki.

[Portal]

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono działanie dodawania załączników poprzez atrybut wyboru
znajdujący się na liście pozycji.

Poprawiono wyświetlanie tekstu na pokolorowanych kolumnach raportów na
Modern SWE.

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości wyszukania na raporcie liczby
zmiennoprzecinkowej.

Poprawiono błąd wyświetlania na raporcie podlinkowanych procesów
informujący o konieczności włączenia opcji "Zezwalaj na przeglądanie raportu
z perspektywy podwładnych".

Poprawiono błąd powodujący błędne sortowanie okna "Dodaj kategorię
załącznika".

Poprawiono błąd spowodowany wstawieniem znaku spacji na końcu frazy
wyszukiwanej na raporcie.

Poprawiono błąd wyświetlania niewłaściwych typów formularzy i procesów
względem uprawnień posiadanych przez użytkownika.

Poprawiono błąd związany z paskiem wyszukiwania jeśli fraza została
wprowadzona na stronie głównej Portalu.

[Formularz Modern]
l

l

l

l

Poprawiono obsługę multijęzycznych pól wyboru importowanych z pliku Excel.

Poprawiono błąd pojawiający się podczas otwierania podglądu formularza w
MS Teams korzystając z funkcji "Pokaż pierwszy załącznik przy ładowaniu strony".

Poprawiono błąd przyjmowania wartości przez zmienną kontekstową po
modyfikacji aplikacji z wersji Classic on SharePoint na wersję Modern on BPS
Portal.

Poprawiono błędne wyświetlanie załączników przy małej szerokości formularza.

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości importu danych z pliku Excel z
rozszerzeniem .XLSM.

Poprawiono błąd występujący w atrybucie "Data i godzina" powodujący
wybranie innej daty niż ta wskazana przez użytkownika.

Poprawiono błąd atrybutu "Pole wyboru" w trybie "Wybór z wyszukaniem" jeśli
zostało na nim zdefiniowane zapytanie SQL.

Poprawiono wyświetlanie tooltipów na atrybutach umieszczonych w grupie
przy włączonej opcji "Układ poziomy atrybutów w grupie".

Poprawiono błąd w którym niepoprawnie skonfigurowana akcja wykonywana
na zapis elementu nie zwracała na formularzu informacji o niepowodzeniu.

Poprawiono błąd powodujący nieuwzględnianie poprawnej kolejności kolumn
wyboru na liście pozycji przy importowaniu do nich wartości z pliku Excel.
Uwaga: Poprawka może spowodować zmianę zachowania przy ustawianiu pól
zależnych oraz w działaniu filtrów na polach wyboru.

[Designer Studio]
l

l

l

l

l

l

Poprawiono działanie zapytania SQL jeśli skorzystano w nim ze zmiennej
identyfikującej przycisk.

Poprawiono wyświetlanie konfiguracji podobiegu w Designer Studio przy 150
DPI.

Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie dokumentów pomocy w
Designer Studio działającym w trybie wscache

Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie sieci dla wybranego wyróżnika
OCR AI.

Poprawiono błąd powodujący brak możliwości wyboru źrodła danych dla
atrybutów wyboru dodanych przez użytkownika.

Poprawiono błąd reguły biznesowej zmieniającej kolor, jeśli była użyta w kodzie
HTML wzorca wiadomości e-mail.

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd powodujący wstawianie złego formatu daty do pliku .DOCX
generowanego z szablonu plików Word.

Poprawiono działanie wyrażenia zwracającego datę i godzinę.

Poprawiono błąd związany z odczytywaniem uprawnień przez regułę
biznesową, w przypadku, gdy grupy miały taką samą nazwę, ale różne
domeny.

Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie w Designer Studio nieprawdziwej
informacji o użyciu danego atrybutu w procesie.

Poprawiono błąd, gdy usunięcie kroku usuwa ścieżkę, ale nie ścieżki znajdujące
się w konfiguracji dla kroków "Oczekiwanie na podobiegi".

Poprawiono błąd "Value cannot be null" podczas łączenia się do witryny
SharePoint przez Designer Studio.

Poprawiono funkcję sprawdzania procesu, która nie wyświetlała atrybutów
będących grupami.

Poprawiono akcję generowania dokumentacji dla procesów słownikowych i
szablonów dokumentów.

[Akcje]
l

l

l

l

Poprawiono działanie konta serwisu w przypadku przejmowania przez niego
ewidencji po weryfikacji OCR.

Poprawiono błąd akcji cyklicznych, który powodował brak logowania
komunikatu walidacji oraz liczby elementów do przesunięcia.

Poprawiono błąd związany z niepoprawnym tworzeniem bloków OCR na
fakturze.

Poprawiono błąd akcji "Generuj plik Word", który blokował eksport aplikacji.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która niepoprawnie przenosiła
mapowanie grup SharePoint na raportach.

Poprawiono błąd występujący w akcji "Przesuń obieg (SQL)" powodujący brak
możliwości jej zapisania.

Poprawiono błąd akcji "Wywołaj REST Web service", który powodował, że nie
można było zmienić nazwy elementu kolekcji jeśli jako typ kolekcji wybrano
valuesCollection, a wybranie listy pozycji jako źródła powodowało brak
możliwości jej późniejszej zmiany.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która błędnie rozpoznawała znak spacji
znajdujący się na początku stałej wartości.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport pojawiający się w przypadku
przenoszenia grupy BPS.

Poprawiono tworzenie akcji customowej SDK na podstawie przykładowego
projektu.

Poprawiono działanie JSON grid na podstawie wczytanego wzorca, gdzie przez
błąd wskazywane były nie kolumny listy pozycji, a sama lista.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport powodujący usunięcie jednej z kolumn z
konfiguracji zapytania na źródle danych.

Poprawiono działanie mechanizmu Import-Eksport, który nie przenosił
widoczności ścieżek na kroku.

Poprawiono działanie akcji Import-Eksport, która błędnie oznaczała
eksportowane połączenia globalne do źródeł danych, co powodowało błędy
walidacji podczas importu.

Poprawiono działanie akcji dodawania załączników korzystającej z zapytania
SQL.

Poprawiono komunikat błędu ułatwiając użytkownikowi znalezienie przyczyny
braku wykonania akcji wywoływania REST Web service.

l

l

l

l

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która niewłaściwie oznaczała dane z
procesu słownikowego oraz procesu szablonów dokumentów.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport, która błędnie przenosiła widoczność
kolumn listy pozycji na raportach.

Poprawiono błąd akcji "Wyślij konfigurowalny e-mail", która powodowała
wysłanie przekierowanych wiadomości e-mail w niepoprawnym języku.

Poprawiono błąd akcji Import-Eksport powodujący brak nadpisania uprawnień
do dashboardu po imporcie.

[Reguły]
l

l

Poprawiono działanie reguł "User is one of" i "Current user is one of"
korzystających ze stałych globalnych kończących się średnikiem.

Poprawiono działanie źródła danych dla powiązanych załączników. Od tej
pory zarówno w Portalu jak i na SharePoincie załączniki powiązane pobierają
się ze źródeł bez konieczności podawania dodatkowego zapytania SQL.

[Źródła danych]
l

l

l

Poprawiono działanie "Grafika urlopowego" po migracji z wersji 2017 do 2020.

Poprawiono błąd akcji aktualizującej listę pozycji korzystającej ze źródła SOAP,
powodujący błąd "Parameter count mismatch".

Poprawiono literówkę w konfiguracji połączenia MSSQL.

[Dodatki]
l

Poprawiono błąd powodujący zmianę fontu wewnątrz tabeli po jej
wyśrodkowaniu.

[Web Part]
l

Poprawiono błąd wyszukiwania w trybie "zawiera frazę" na pickerze użytym
jako Web Part SWE.

[Serwis]
l

l

l

Poprawiono błąd logowania po krytycznym przerwaniu akcji cyklicznych
spowodowanym importem.

Poprawiono błąd failovera, który nie wyłączał ról jeżeli nie było dostepu do
bazy danych.

Poprawiono błąd pojawiający się podczas konfiguracji HotMailBoxa przy
użyciu O365 oraz proxy.

WEBCON BPS 2021.1
historia zmian wersji 2021.1.1.56
Przed podniesieniem wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Zmiana działania
[Portal]
l

Zmienił się sposób liczenia "Nowych zadań" w licznikach w następujących
miejscach:
- na stronie głównej Portalu
- na stronie głównej aplikacji
- na liście "Moich zadań" (w kontekście aplikacji i Portalu)
- w liczniku (ikona dzwonka) widniejącym na toolbarze Portalu
Obecnie te liczniki zawierają wyłącznie liczbę nowych zadań przypisanych
bezpośrednio do użytkownika (bez zadań DW)
Zmienił się również sposób liczenia "Zaległych zadań" w licznikach na stronie
głównej Portalu oraz w kontekście aplikacji.
Obecnie te liczniki zawierają wyłącznie liczbę "Zaległych zadań" przypisanych
bezpośrednio do użytkownika (bez zadań DW).
Nazwa licznika listy zadań "Do inform." została zamieniona na DW.

Poprawa błędów
[Ogólne]
l

l

Poprawiono błąd w instalatorze powodujący brak uzupełnienia wartości w
parametrze PortalAppPoolIdentity.

Poprawiono błąd skryptu pojawiający się podczas migracji do wersji 2021.

[Formularz Modern]
l

Poprawiono działanie reguł HIDE oraz SHOW ustawionych na ładowanie strony.

WEBCON BPS
historia zmian wersji 2021.1.1
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1. Przed podniesieniem wersji
1. Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.
2. Jeżeli changelog zawiera rozdział „Zmiana działania”, zweryfikuj czy
wprowadzone zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na działanie wdrożonego
systemu.
3. Aktualizacja wprowadza zmiany w strukturze bazy wyszukiwania SOLR. W trakcie
procesu aktualizacji do najnowszej wersji, konieczne będzie podanie hasła
administratora bazy SOLR by zaktualizować bazę i poprawnie zakończyć proces
aktualizacji.
4. Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu
Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 2020.1.3.x
nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu. Aby import był
możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i dokonać
ponownego eksportu procesów.

WEBCON BPS
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2. Zmiana działania
2.1.

Zmiana sposobu obsługi wywołań akcji „Na timeout”
Zmieniono sposób obsługi wywołań akcji "Na timeout" definiowanych w krokach
obiegu. W ramach rozbudowy wprowadzono opcję natychmiastowego
wywołania zdarzenia "Na timeout" po wejściu do kroku. W takiej konfiguracji
uruchomienie skonfigurowanych akcji nastąpi tylko raz i nie będzie już
ponawiane.

2.2.

Zmiany w działaniu konfiguracji zaufanych domen oraz dodatkowych
nagłówków response
Wprowadzono zmiany w działaniu konfiguracji zaufanych domen oraz
dodatkowych nagłówków response.
Dla nowych instalacji WEBCON BPS domeny dla MS Outlook i MS Teams nie
będą już automatycznie dopisywane do listy zaufanych domen.
Jeżeli administrator konfigurując listę zaufanych domen usunie gwiazdkę '*' lub
skonfiguruje sekcję 'frame-ancestors' nagłówka Content-Security-Policy w
konfiguracji dodatkowych nagłówków response, wówczas w celu zachowania
działania WEBCON BPS Portal w środowisku MS Outlook oraz MS Teams należy
dopisać ręcznie właściwe domeny https://*.office365.com, https://*.office.com,
https://*.microsoft.com jako zaufane.
W celu zapewnienia ciągłości działania, dla istniejących instalacji, domeny dla
MS Outlook i MS Teams oraz domena skonfigurowanego WEBCON BPS Portal
zostaną dopisane do zaufanych domen przez skrypt migracyjny. Usunięcie
dodanych wpisów możliwe będzie poprzez ręczną edycję listy zaufanych
domen z poziomu WEBCON BPS Designer Studio w zakładce Konfiguracja
systemu -> Parametry globalne -> Konfiguracja środowiska -> Zaufane domeny.

WEBCON BPS
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2.3.

Zmiany i optymalizacje w działaniu indeksacji oraz wyszukiwania w oparciu o
silnik SOLR
Wprowadzono zmiany i optymalizacje w działaniu indeksacji oraz wyszukiwania
w oparciu o silnik SOLR.
W ramach rozbudowy wprowadzono możliwość wyłączenia podpowiadania
fraz przy wpisywaniu treści na stronie wyszukiwania SOLR. Opcja konfiguracyjna
pozwalająca wyłączyć to zachowanie dostępna jest z poziomu WEBCON BPS
Designer Studio na zakładce "Ustawienia systemu".

W ramach rozbudowy wprowadzono również możliwość wysyłania
powiadomień administracyjnych w przypadku błędów indeksacji wynikających z
braku dostępnej przestrzeni dyskowej lup pamięci. Aktywacja powiadomień
tego typu dostępna jest z poziomu WEBCON BPS Designer Studio na zakładce
Ustawienia systemu -> Parametry globalne -> Powiadomienia email ->
Powiadomienia administracyjne.

WEBCON BPS
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2.4.

Zapis konfiguracji bazy danych archiwum
W WEBCON BPS Designer Studio uruchomionym w trybie Web service dodano
możliwość zapisywania konfiguracji bazy archiwum.

2.5.

Niewidoczna opcja "Status serwisu lokalnego"
W przypadku uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio na serwerze lub
komputerze na którym nie zainstalowano WebCon WorkFlow Service, opcja
"Status serwisu lokalnego" będzie niewidoczna. Do tej pory dostępna była w
zakładce Konfiguracja systemu -> Konfiguracja serwisów. Opcja będzie nadal
widoczna w przypadku uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio na serwerze
na którym zainstalowany jest WebCon WorkFlow Service.

2.6.

Rozszerzona diagnostyka synchronizacji listy użytkowników
W synchronizacji listy użytkowników z Azure Active Directory rozszerzono zakres
informacji diagnostycznych zapisywanych w trakcie wykonywania synchronizacji

2.7.

Zmiana działania filtra standardowego ustawianego przez kreator
Zmieniono działanie filtra standardowego ustawianego przez kreator w WEBCON
BPS Designer Studio w następujący sposób:
- W Designer Studio można zapisać filtr standardowy mimo użycia atrybutu spoza
dostępnej listy określonej w kolumnach raportu
- W WEBCON BPS Portal również można użyć dowolnego atrybutu (należy
posiadać prawa Administratora aplikacji lub Projektanta Portalu)
- W WEBCON BPS Portal "typowy" użytkownik (posiadający rolę "Dostęp do
aplikacji") tworzący widoki prywatne może w filtrach wybrać tylko te atrybuty,
które zostały udostępnione przez administratora na liście kolumn raportu
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2.8.

Zmiana sposobu prezentowania listy najczęściej używanych aplikacji dla
nowych użytkowników
Zmieniono sposób prezentowania listy najczęściej używanych aplikacji oraz
sugerowanych raportów i dashboardów dla użytkownika który po raz pierwszy
zalogował się do WEBCON BPS Portal.
W przypadku gdy użytkownik nie pracował jeszcze w systemie WEBCON BPS
Portal, jako najczęściej używane aplikacje prezentowane są aplikacje z których
najczęściej korzystają pozostali użytkownicy systemu z uwzględnieniem
uprawnień do aplikacji.
W przypadku sugerowanych raportów i dashboardów aplikacji wyświetlą się te
elementy, z których inni użytkownicy aplikacji korzystają najczęściej z
uwzględnieniem uprawnień zalogowanego użytkownika.

2.9.

Poprawa wydajności WEBCON BPS Portal
Wprowadzono poprawki wydajności w mechanizmie wczytywania głównej
strony WEBCON BPS Portal.
W ramach optymalizacji zmieniono między innymi liczbę zapytań do bazy
danych przy wyświetlaniu listy zadań, zmniejszono ilość danych przy pobieraniu
listy najczęściej używanych aplikacji oraz usunięto niepotrzebne pobieranie
kolekcji wszystkich aplikacji.

2.10. Poprawki wydajności raportów aplikacji
Wprowadzono poprawki wydajności dotyczące wyświetlania danych w
raportach aplikacji.
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2.11. Poprawki wydajności renderowania atrybutów
Wprowadzono poprawki wydajności przy renderowaniu, wczytywaniu oraz
zmianie wartości atrybutu na formularzu Modern.
2.12. Zmiana sposobu prezentowania logów wywołania reguł formularza
W związku z wprowadzeniem funkcjonalności rejestrowania zachowania
formularza w trybie diagnostycznym, podgląd logu wywołań reguł formularza
oraz reguł biznesowych został przeniesiony z formularza do okna podglądu sesji.
2.13. Zadokowanie nagłówka w widoku historii
W oknie podglądu historii elementu obiegu zadokowany został nagłówek wraz z
paskiem narzędzi. Umożliwia on ciągły dostęp do przycisków narzędzi,
niezależnie od położenia poziomego paska przewijania podglądu historii.
2.14. Zmiana domyślnej wartości w konfiguracji ścieżki przejścia
Zmieniono domyślną wartość parametru "Operacja wykonywana na zadaniach
równoległych" w konfiguracji ścieżki przejścia. Aktualnie domyślna wartość tego
parametru to "Oznacz pozostałe zadania jako anulowane".
2.15. Zmiana sposobu odświeżania atrybutów
Zmieniono sposób odświeżania danych atrybutów "Tabela danych", "Wiersz
danych" oraz "Wykres", umieszczonych w zakładkach formularza.
Aktualnie dane wczytywane są jednorazowo przy wejściu na zakładkę lub na
żądanie po naciśnięciu przycisku "Odśwież". Kolejne wejście na tą samą
zakładkę nie powoduje ponownego wczytania danych.
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2.16. Zmiany w działaniu klas dodatków SDK
Wprowadzono zmiany w działaniu klas dodatków SDK. W ramach zmian:
•

uporządkowano konstruktory atrybutów konfiguracyjnych SDK

•

zmieniono domyślny poziom edycji zadań DW tworzonych z CustomAkcji

2.17. Zmiany w sposobie uruchamiania serwisu WebCon WorkFlow Service
Wprowadzono zmiany w sposobie uruchamiania serwisu WebCon WorkFlow
Service. Celem zmian jest przyspieszenie operacji uruchamiania serwisu. W
ramach modyfikacji opóźniono start kolejek do czasu wystartowania usługi
serwisu, zmniejszono liczbę zapytań dla kolejek, wprowadzono cache odwołań
do tabeli Services.
2.18. Zmiany w sposobie zatrzymywania serwisu WebCon WorkFlow Service
Wprowadzono zmiany w sposobie zatrzymywania serwisu WebCon WorkFlow
Service. Celem zmian jest przyspieszenie operacji zatrzymania i restartu serwisu.
2.19. Błędy reguł formularza
Od wersji WEBCON BPS 2021 informacja o błędach wykonania Reguł formularza
w trybie JavaScript, wynikających z niepoprawnej składni lub definicji skryptów
JS, będą prezentowane na formularzu w postaci wyskakującego okienka. Do tej
pory tego typu błędy wyświetlane były jedynie w konsoli przeglądarki.
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3. Informacje
3.1.

REST API w wersji 1.0 jako „deprecated”
Wraz z aktualizacją systemu, REST API w wersji 1.0 zostaje oznaczone jako
"deprecated" i wkrótce będzie niedostępne. Zalecana jest migracja z REST API
v1.0 do wersji wyższej.

3.2.

Atrybut wiele wierszy tekstu
W przypadku stosowania atrybutu "Wiele wierszy tekstu" w ustawieniu edytora
"Formatowany" pojawiła się informacja, iż może on nie działać poprawnie na
niektórych mobilnych przeglądarkach internetowych.

WEBCON BPS
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4. Nowości
4.1.

WEBCON BPS Designer Desk
Nowe narzędzie WEBCON BPS Designer Desk.
W ramach platformy udostępnione zostało narzędzie WEBCON BPS Designer
Desk przeznaczone do wsparcia procesu zbierania wymagań biznesowych i
prototypowania aplikacji.
Nowe narzędzie pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć prototyp obiegu
zawierający definicje kroków oraz ścieżek przejścia między krokami, projekt
formularza wraz z atrybutami, źródła danych w postaci listy wartości oraz
prototypy akcji wykonywanych na ścieżkach. Utworzony prototyp może zostać
uruchomiony, co pozwala na zasymulowanie rzeczywistego działania
ostatecznego rozwiązania.
Zaakceptowany prototyp dzięki opcji "Publikuj" może zostać przeniesiony do
WEBCON BPS Designer Studio. Po opublikowaniu, dalsza część pracy nad
procesem odbywa się z poziomu WEBCON BPS Designer Studio.
WEBCON BPS Designer Desk dostępny jest z poziomu przeglądarki dzięki opcji
„Designer Desk” dostępnej w menu użytkownika. Osoby lub grupy osób mogące
korzystać z narzędzia określa się z poziomu WEBCON BPS Designer Studio na
zakładce Ustawienia systemu -> Parametry globalne -> Designer Desk.
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4.2.

Zmieniono wygląd stałych elementów WEBCON BPS Portal.
Zmiany dotyczą wyglądu liczników zadań, kafelków aplikacji, głównej strony
aplikacji, okna szczegółów aplikacji, przycisków startu obiegów oraz wyglądu
raportu sugerowanych dashboardów i widoków.

4.3.

Rozdzielenie dostawców autentykacji dla WEBCON BPS Designer Studio oraz
WEBCON BPS Portal
Wprowadzono możliwość niezależnego definiowania dostępnych dostawców
autentykacji dla WEBCON BPS Designer Studio oraz WEBCON BPS Portal.
Konfiguracja widoczności dostępna jest w zakładce "Ustawienia systemowe" z
poziomu WEBCON BPS Designer Studio.
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4.4.

Możliwość definiowania odrębnych harmonogramów synchronizacji dla
synchronizacji pełnej oraz przyrostowej
Funkcjonalność synchronizacji listy użytkowników rozbudowano o możliwość
definiowania odrębnych harmonogramów synchronizacji dla synchronizacji
pełnej oraz przyrostowej.
W ramach definicji harmonogramu możliwe jest określenie wszystkich lub
konkretnego dnia tygodnia oraz godziny synchronizacji. Wraz z rozbudową
funkcjonalności usunięta została opcja wyboru typu synchronizacji (pełna lub
przyrostowa). Aktualnie o typie wykonywanej synchronizacji decyduje konkretny
harmonogram. Brak wpisów w harmonogramie oznacza niewykonywanie
synchronizacji danego typu.
W trakcie migracji do najnowszej wersji systemu, dla istniejącego harmonogramu
synchronizacji zachowane zostaną wpisy godzin synchronizacji, a synchronizacja
będzie wykonywana w każdy dzień tygodnia. W zależności od konfiguracji typu
synchronizacji na środowisku, utworzony zostanie harmonogram synchronizacji
pełnych lub przyrostowych.
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4.5.

Opcja Debug w konfiguracji synchronizacji listy użytkowników z Azure Active
Directory
W konfiguracji synchronizacji listy użytkowników z Azure Active Directory dodano
opcję pozwalającą na zapisywanie w trybie Debug danych pobieranych w
trakcie synchronizacji z MS Graph.
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4.6.

Standard OpenID Connect przy definicji dostawców autentykacji
Wprowadzono możliwość korzystania ze standardu OpenID Connect przy
definicji dostawców autentykacji.
Konfiguracji dostawcy autentykacji dokonuje się z poziomu WEBCON BPS
Designer Studio w zakładce Ustawiania systemowe -> Dostawcy autentykacji.
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4.7.

Mechanizm diagnostyki i rejestrowania zachowania formularza
Wprowadzono mechanizm diagnostyki i rejestrowania zachowania formularza
oraz pozostałych elementów WEBCON BPS Portal.
Funkcjonalność pozwala na uruchomienie z poziomu WEBCON BPS Portal trybu
diagnostycznego, w którym rejestrowane są wszystkie wywołania pochodzące z
Portalu. Tryb diagnostyczny aktywowany jest w menu użytkowania opcją "Włącz
diagnostykę". Dostęp do tej opcji posiadają wszyscy użytkownicy WEBCON BPS
Portal. Aktywność trybu diagnostycznego sygnalizowana jest ikonką w głównym
menu.

W trakcie działania trybu diagnostycznego rejestrowane są wszystkie wywołania
formularza, raportów oraz pozostałych elementów WEBCON BPS Portal.
Rejestrowane są między innymi: wywołania reguł biznesowych (wraz z treścią
SQL jeśli reguła zawiera tego typu wywołanie), wywołania reguł formularza
(wraz z wywołaniami wszystkich funkcji modyfikujących stan formularza),
wywołania reguł odpowiadające za widoczność, edytowalność i wymagalność
atrybutów formularza, asynchroniczne wywołania atrybutów typu tabela
danych, wiersz danych, wykres, pole wyboru (wraz z treścią zapytań), czy treść
zapytań raportów aplikacji. Dla każdego wywołania prezentowany jest jego
czas trwania.
Szczegóły zarejestrowanej sesji mogą być przeglądane jedynie przez
Administratora Systemu lub Administratora Aplikacji. Użytkownicy o niższych
uprawnieniach mają jedynie możliwość rejestracji i zapisania sesji z poziomu
okna podglądu. Zapisana sesja w postaci linku może być bezpośrednio
przekazana Administratorowi w celu dalszej analizy.
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Użytkownicy o uprawnieniach Administratora Systemu lub Administratora
Aplikacji z poziomu zakładki "Administracja" mają wgląd do wszystkich
zarejestrowanych sesji z możliwością przeglądania szczegółów. Okno podglądu
sesji pozwala na filtrowanie wywołań ze względu na źródło ich pochodzenia
(formularz, raporty, Portal). Możliwe jest też wyszukiwanie konkretnych
elementów zapisanych w sesji (np. nazwy atrybutu lub reguły biznesowej).

4.8.

Niestandardowy link przekierowania z WEBCON BPS Portal
Dodano możliwość zdefiniowania niestandardowego linku przekierowania z
WEBCON BPS Portal do dowolnej witryny.
Link dostępny jest dla wszystkich użytkowników w menu nawigacji WEBCON BPS
Portal. Adres przekierowania definiuje Administrator z poziomu WEBCON BPS
Designer Studio (zakładka Konfiguracja systemu -> Parametry globalne ->
Wygląd -> Dodatkowy link nawigacji).
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4.9.

Widżet ulubionych elementów systemu
Na stronie głównej WEBCON BPS Portal dodano widżet wyświetlający kafelki
ulubionych elementów systemu.
Kafelki reprezentują listę ulubionych elementów systemu definiowaną przez
użytkownika w menu "Ulubione" (ikona gwiazdki w głównym pasku zadań
WEBCON BPS Portal).
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19

4.10. Pakiet językowy en-GB
Jako jeden z wbudowanych pakietów językowych interfejsu wprowadzono
język angielski o kodzie en-GB.
Wybranie języka English (GB) pozwala na zmianę sposobu wyświetlania dat w
systemie i użyciem formatu dd/MM/YY.
W istniejących instalacjach dostępność języka English (GB) należy ręcznie
włączyć w konfiguracji systemu dostępnej z poziomu WEBCON BPS Designer
Studio.

4.11. Możliwość używania zmiennych reprezentujących identyfikatory obiektów
konfiguracji
W konfiguracji raportów aplikacji dodano możliwość używania zmiennych
reprezentujących identyfikatory obiektów konfiguracji.
Zmienne należy podawać w postaci tekstowej w formacie #{PREFIX:ID}#, gdzie
PREFIX jest kodem obiektu konfiguracyjnego, a ID jest identyfikatorem
konkretnego obiektu.
Aktualnie wspierana lista zmiennych odnosząca się do obiektów konfiguracji:
#{AP:id}# - zwraca identyfikator aplikacji
#{DF:id}# - zwraca identyfikator procesu
#{WF:id}# - zwraca identyfikator obiegu
#{DT:id}# - zwraca identyfikator typu formularza
#{ST:id}# - zwraca identyfikator kroku
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#{PH:id}# - zwraca identyfikator ścieżki przejścia
#{COM:id}# - zwraca identyfikator spółki
Z powyższych zmiennych można korzystać w następujących miejscach
konfiguracji raportów aplikacji:
•

Źródło->Filtry standardowe (Wartość)

•

Źródło->Filtry SQL

•

Widoki->Filtry standardowe (Wartość)

•

Widoki->Wygląd (kolorowanie): Tryb zaawansowany, Warunki (wartość)

•

Kolumny wyliczalne

Korzystanie z tego typu zmiennych jest wymagane jeśli definicje aplikacji
przenoszone są między środowiskami DEV/TEST/PROD przy pomocy mechanizmu
Import-Eksport.

4.12. Możliwość konfigurowania wielkości kafelków startowania obiegu
Wprowadzono możliwość konfigurowania wielkości kafelków startowania obiegu
w widoku aplikacji WEBCON BPS Portal.
Kafelek startu może posiadać rozmiar standardowy lub kompaktowy.
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4.13. Możliwość korzystania ze zmiennej reprezentującej identyfikator wiersza listy
pozycji
W konfiguracji raportów aplikacji korzystających z atrybutu typu "Lista pozycji"
dodano możliwość korzystania ze zmiennej reprezentującej identyfikator wiersza
listy pozycji (bazodanowa kolumna DET_ID).

4.14. Niestandardowy kolor kafelków startowania obiegów
Wprowadzono możliwość definiowania niestandardowego koloru kafelków
startowania obiegów.
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4.15. Połączenia oraz źródła danych definiowane w aplikacji
Wprowadzono możliwość tworzenia połączeń oraz źródeł danych bezpośrednio
z poziomu konfiguracji aplikacji w WEBCON BPS Designer Studio. Połączenia oraz
źródła skojarzone z aplikacją może tworzyć użytkownik o uprawnieniach
Administratora aplikacji lub Administratora Systemu. Połączenia oraz źródła
danych utworzone w aplikacji widoczne są na odpowiednich zakładkach
szczegółów aplikacji. Z tego miejsca, przy użyciu opcji "Powiąż istniejące"
możliwe jest również dodanie do aplikacji połączeń lub źródeł danych już
zdefiniowanych w systemie, lecz dostępnych w ramach innej aplikacji.
Użytkownik może powiązać z aplikacją istniejące połączenie/źródło danych jeśli
jest jego właścicielem (posiada odpowiednie uprawnienie w konfiguracji źródła
danych lub posiada rolę Administratora Systemu) lub połączenie/źródło danych
zostało oznaczone jako publicznie dostępne. Właściciel połączenia/źródła
danych posiada również możliwość jego edycji.
Konfigurując proces użytkownik może korzystać jedynie z połączeń lub źródeł
danych skojarzonych z daną aplikacją, niemniej w miejscach konfiguracji
procesu, w których wybierane jest połączenie/źródło danych, udostępniona
została opcja "Pokaż wszystkie". Pozwala ona utworzyć nowe lub powiązać z
aplikacją istniejące połączenie/źródło danych.
W przypadku procesów zlinkowanych z aplikacją, w konfiguracji procesu
dostępne są połączenia/źródła danych powiązane z aplikacją-rodzicem, w
której pierwotnie proces zlinkowany został utworzony.
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4.16. Przypinanie ulubionych na stronie głównej
Dodano możliwość przypięcia sugerowanego raportu lub dashboardu na
głównej stronie aplikacji.
Przypięcie powoduje, że sugerowany kafelek będzie zawsze widoczny jako
pierwszy na liście sugerowanych raportów i dashboardów aplikacji.

4.17. Widoki raportów na menu nawigacyjnym
W menu nawigacji aplikacji WEBCON BPS Portal udostępniono listę widoków
zdefiniowanych dla raportu.
4.18. Możliwość wywołania zewnętrznego narzędzia do edycji plików PDF
bezpośrednio z formularza
Dla instalacji typu STANDALONE dodano możliwość wywołania bezpośrednio z
formularza, zewnętrznego narzędzia do edycji plików PDF. Edytowany plik jest
aktualizowany na formularzu po zakończeniu edycji.
4.19. Prefix oraz suffix dla wartości liczbowych
Dla wszystkich liczbowych atrybutów oraz kolumn listy pozycji wprowadzono
możliwość definiowania prefixu oraz suffixu występujących przy wprowadzonej
wartości.
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Oba parametry pozwalają zdefiniować tekst wyświetlany przed lub za wartością
liczbową wprowadzaną w atrybucie formularza. Tekst prefixu oraz suffixu może
być również definiowany w oparciu o zmienne odnoszące się do wartości
formularza, zmienne globalne lub stałe procesu.

Parametr "suffix" zastąpił istniejący do tej pory parametr "Kod waluty". W trakcie
migracji do najnowszej wersji konfiguracja zostanie zaktualizowana w taki
sposób, by zachowanie atrybutów na formularzu pozostało niezmienione.

4.20. Możliwość wskazania kolumny źródła danych
W konfiguracji kolumn listy pozycji typu "Wartość wyliczalna tekstowa" oraz
"Wiersz danych" wprowadzono możliwość wskazania kolumny źródła danych, z
której wyświetlana będzie wartość na formularzu.
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4.21. Grupowanie listy pozycji
Atrybut Lista Pozycji rozbudowano o możliwość wyświetlania danych w trybie
grupowania.
Możliwość włączenia trybu grupowania dostępna jest dla każdego kroku obiegu
(opcja dostępna w konfiguracji kolumny listy pozycji w edytorze formularza na
kroku), grupowanie można aktywować równocześnie dla kilku kolumn. Lista
pozycji wyświetlana w trybie grupowania posiada możliwości dodawania
nowych wierszy. W trybie grupowania dodawanie wiersza zawsze powoduje
wyświetlenie okna jego edycji.
W trybie tym zawsze dostępny jest przycisk edycji wiersza, niezależnie od tego
czy włączona została opcja "edycja w trybie jednego wiersza". W oknie edycji
możliwa jest zmiana wartości dla kolumny grupującej. Po zapisaniu takiej zmiany,
wprowadzony wiersz trafia do odpowiedniej grupy.
Widok grupowania pozwala użytkownikowi na zwijanie i rozwijanie grup,
wyświetla również sumy cząstkowe w przypadku gdy dla kolumny
skonfigurowane zostało wyświetlanie sum.
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4.22. Tooltipy w kolumnie listy pozycji
Dla atrybutu "Lista pozycji" wprowadzono możliwość definiowania i
wyświetlenia opisu kolumny w formie okienka tooltip.

4.23. Ikony osób wprowadzających komentarze
Na formularzu wyświetlają się ikony osób wprowadzających komentarze. Ikony
są wyświetlane jeśli osoba posiada zdefiniowaną lub zsynchronizowaną do
systemu ikonę użytkownika.
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4.24. Akcja zmiany typu formularza
Dla procesów "Modern on Portal" udostępniono akcję zmiany typu formularza.
Akcja pozwala ręcznie zmienić typ formularza elementu obiegu. W zależności od
konfiguracji zmiana możliwa jest w ramach jednego procesu lub w ramach
wszystkich dostępnych dla użytkownika aplikacji.

4.25. Import-eksport zawartości procesów słownikowych
Mechanizm import-eksport rozbudowano o możliwość przenoszenia zawartości
procesów słownikowych oraz procesów szablonów dokumentów między
środowiskami DEV/TEST/PROD.
W trakcie eksportu procesu słownikowego lub procesów szablonów
dokumentów w kreatorze eksportu możliwe jest określenie czy wraz z definicją
procesu przenosić również jego zawartość. W trakcie importu w kolejnych
krokach kreatora możliwe jest wskazanie danych do importu wraz z określeniem
czy mają być one całkowicie nadpisane na środowisku docelowym czy też
import ma być wykonany jako przyrostowy (importowane są tylko nowe lub
zmienione dane słownika). Import danych kończony jest raportem zawierającym
podsumowanie ilości dodanych i zmodyfikowanych danych słownika lub
szablonu dokumentu.
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Kreator importu pozwala na niezależne przenoszenie definicji procesu oraz
zawartości procesów słownikowych i szablonów dokumentów.

4.26. Możliwość przenoszenia paczek importu o wielkości przekraczającej 128MB
Rozbudowano mechanizm importu-eksportu o możliwość przenoszenia paczek
importu o wielkości przekraczającej 128MB.
Zmiana ma szczególne znaczenie w przypadku importowania zawartości
procesów wzorców dokumentów zawierających wiele plików o dużym
rozmiarze.
4.27. Możliwość wymuszania indeksacji SOLR dla atrybutów i kolumn list pozycji ze
zdefiniowaną regułą ograniczenia widoczności
Wprowadzono możliwość wymuszania indeksacji SOLR dla atrybutów i kolumn list
pozycji ze zdefiniowaną regułą ograniczenia widoczności.
Ze względu na konieczność zachowania przez system kontroli dostępu do
danych, wartości atrybutów oraz kolumn listy pozycji dla których zdefiniowano
warunek ograniczenia widoczności, nie są domyślnie dodawane do indeksu
SOLR. Oznacza to, że takie wartości nie są uwzględniane w wynikach
wyszukiwania SOLR oraz nie można wyszukiwać tych wartości w bazie SOLR.
Wprowadzona opcja pozwala na wymuszenie indeksacji SOLR mimo warunku
ograniczenia widoczności, jeśli administrator konfigurujący proces zdecyduje, że
dostęp do danych zapisanych w tym atrybucie nie powinien być ograniczany i
wartości mogą być prezentowane w wynikach wyszukiwania wszystkim
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użytkownikom mającym co najmniej uprawnienia odczytu do danego elementu
obiegu.

4.28. Wyświetlenie wszystkich połączeń oraz źródeł danych wykorzystywanych w
procesie
W konfiguracji procesu dodano możliwość wyświetlenia wszystkich połączeń
oraz źródeł danych wykorzystywanych w procesie.
Opcja dostępna jest w menu kontekstowym drzewa procesów z poziomu
WEBCON BPS Designer Studio.
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4.29. Akcja REST - definiowanie zawartości żądania w postaci tabeli mapowań (JSONgrid).
W konfiguracji akcji wywołania serwisu REST wprowadzono możliwość
definiowania zawartości żądania w postaci tabeli mapowań (JSON-grid). Tabela
JSON-grid pozwala na wskazanie atrybutów formularza z których wartość
zostanie przekazana do żądania. Dodatkowo dla każdej mapowanej wartości
możliwe jest zdefiniowanie reguły biznesowej pozwalającej przekształcić lub
wyliczyć wartość przekazaną w żądaniu.
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4.30. Akcja REST - definiowanie typu danych oraz reguł biznesowych
W konfiguracji akcji wywołania serwisu REST wprowadzono możliwość
definiowania typu danych oraz reguł biznesowych przekształcających wartość
odpowiedzi Web serwisu, przed jej zapisem do wskazanego atrybutu formularza.

4.31. Akcja REST – korzystanie z definicji Swagger
W konfiguracji akcji wywołania web serwisu REST dodano możliwość konfiguracji
requesta w oparciu o definicję generowaną przez narzędzie Swagger.
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4.32. Zmienne SAM Account Name" oraz "NetBIOS Domain Name"
Dla atrybutu typu "Osoba lub grupa" oraz dla zmiennej kontekstowej "Aktualny
użytkownik" dodano zmienne "SAM Account Name" oraz "NetBIOS Domain
Name" dostępne dla trybu graficznego jak i tekstowego reguł biznesowych.
Obie zmienne dostępne są w przypadku użytkowników synchronizowanych z AD.
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4.33. Funkcja ATTACHMENTS COUNT
Dla reguł biznesowych wprowadzono funkcję ATTACHMENTS COUNT
zwracającą liczbę załączników dodanych do elementu obiegu.
4.34. Funkcja GET ATTACHMENTS
Dla reguł biznesowych wprowadzono funkcję GET ATTACHMENTS pozwalającą
pobrać identyfikatory załączników powiązanych z elementem obiegu. Funkcja
pozwala na wyszukanie załączników w oparciu o nazwę i rozszerzenie z
uwzględnieniem kategorii, przy użyciu wyrażenia regularnego lub z
wykorzystaniem zapytania SQL.

4.35. Funkcja SELECT VALUES
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano funkcję SELECT VALUES
pozwalającą pobrać wszystkie wartości ze wskazanej kolumny listy pozycji.
Wartości zwracane są w formie kolekcji wartości. W przypadku reguł formularza
funkcja SELECT VALUES zwraca jedynie wartości widoczne dla użytkownika (nie
są pobierane wartości z kolumn ukrytych regułą biznesową lub funkcją HIDE
COLUMN oraz nie są zwracane wiersze niewidoczne w wyniku działania warunku
trybu akceptacji). W przypadku reguł biznesowych funkcja SELECT VALUES
zwraca zarówno widoczne jak i niewidoczne dla użytkownika wartości. W obu
przypadkach funkcja SELECT VALUES zwraca również nowo dodane wartości listy
pozycji, bez konieczności zapisywania formularza.
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4.36. Funkcje ITEM LIST COUNT oraz HAS ANY ROWS
Do reguł biznesowych dodano funkcje ITEM LIST COUNT oraz HAS ANY ROWS.
Funkcja ITEM LIST COUNT zwraca liczbę wierszy dodanych do wskazanej listy
pozycji.
Funkcja HAS ANY ROWS zwraca TRUE lub FALSE w zależności od tego czy
wskazana lista pozycji zawiera jakieś wiersze.
4.37. Funkcja FOR EACH ROW
Do reguł formularza dodano funkcję FOR EACH ROW pozwalającą iterować po
wierszach listy pozycji.

FOR EACH ROW wykonuje blok operacji dla wszystkich wierszy wskazanej listy
pozycji. Wewnątrz bloku można wykonywać zarówno operacje na aktualnie
przetwarzanym wierszu listy pozycji, jak i odwoływać się do pozostałych
atrybutów formularza, odczytując lub modyfikując ich wartości. FOR EACH ROW
pozwala również na korzystanie z funkcji warunkowych, zmieniających wygląd
komórek listy pozycji oraz z wszystkich operatorów dostępnych w przyborniku.
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Użycie bloku operacji funkcji zwracającej wartość wiersza listy pozycji (np. GET
ROW VALUE) lub wartość atrybutu przerywa wykonywanie aktualnego bloku i
powoduje rozpoczęcie wykonywania bloku dla kolejnego wiersza listy. W takim
przypadku funkcja FOR EACH ROW zwróci kolekcję wartości składającą się z
wartości zwracanych z kolejnych bloków.

4.38. Funkcje pozwalające na ustawianie wyglądu komórek listy pozycji
Do reguł formularza dodano nowe funkcje pozwalające na ustawianie wyglądu
komórek listy pozycji.
•

SET CELL FONT COLOR - zmienia kolor fontu w komórce listy pozycji

•

SET CELL BACKGROUND - zmienia kolor tła komórki listy pozycji

•

SET CELL FONT DECORATION - ustawia jeden ze styli "Italic", "Bold",
"Underline" dla fontu w komórce listy pozycji

•

SET CELL FONT SIZE - ustawia rozmiar fontu w komórce listy pozycji

•

SET CELL FONT FAMILY - ustawia font w komórce listy pozycji

•

SET CELL STYLE - pozwala ustawić niestandardowy styl CSS dla komórki listy
pozycji
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Funkcji można używać w regułach formularza uruchamianych po zmianie
wartości, w kolumnie listy pozycji, oraz wewnątrz funkcji FOR EACH ROW.

4.39. Funkcje pozwalające operować na kolekcjach wartości.
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano nowe funkcje pozwalające
operować na kolekcjach wartości.
•

SUM - zwraca sumę wszystkich wartości w kolekcji

•

AVG - zwraca średnią wartość wszystkich wartości w kolekcji

•

MAX - zwraca największą wartość z kolekcji

•

MIN - zwraca najmniejszą wartość z kolekcji

•

COUNT - zwraca liczbę wartości w kolekcji

•

DISTINCT - zwraca zestaw unikalnych wartości w kolekcji.

4.40. Funkcja SET FOCUS
Do reguł formularza wprowadzono funkcję SET FOCUS pozwalającą ustawić
focus na wskazanym atrybucie wyświetlanym w formularzu Modern.
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4.41. Funkcja GET AT INDEX
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano funkcję GET AT INDEX
pozwalającą na pobranie wartości z określonej pozycji kolekcji wartości.
4.42. Funkcje pozwalające przekształcać tekst
Do reguł biznesowych oraz reguł formularza dodano nowe funkcje pozwalające
przekształcać tekst.
SPLIT - dzieli przekazany tekst na części zgodnie z podanym separatorem.
Podzielony tekst zwraca jako kolekcję wartości tekstowych.
CONCAT - łączy wiele wartości tekstowych w jeden ciąg znaków.
SUBSTRING - pobiera z przekazanego tekstu jego fragment o wskazanej długości,
rozpoczynając od wskazanego znaku.
4.43. Zmienny kod języka interfejsu
Do reguł formularza wprowadzono zmienną pozwalającą pobrać kod języka w
którym aktualnie wyświetlany jest formularz.

4.44. Właściciel źródła danych oraz połączenia
Konfiguracje źródeł danych oraz połączeń rozbudowano o możliwość
definiowania właścicieli źródła danych/połączenia oraz określania ich
dostępności dla aplikacji.
Administrator Systemu oraz właściciel połączenia/źródła danych posiada
uprawnienia do zmiany jego konfiguracji w tym określania czy
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połączenie/źródło danych jest dostępne publicznie dla wszystkich aplikacji czy
jedynie dla wybranych aplikacji. Z połączeń oraz źródeł danych udostępnionych
dla aplikacji mogą korzystać, bez możliwości edycji, użytkownicy o roli
Administratora aplikacji.

4.45. Rozbudowa REST API
Interfejs REST API rozbudowano o metody pozwalające na obsługę stałych
globalnych oraz stałych procesu. Odpowiednie metody udostępnione zostały w
wersji API beta.
/api/data/beta/db/{dbId}/admin/connstants
/api/data/beta/db/{dbId}/processes/{idguid}/admin/connstants
4.46. Wersja 3.0 interfejsu REST API
Utworzona została wersja 3.0 interfejsu REST API.
REST API w wersji 3.0 zawiera wszystkie metody dostępne do tej pory w REST API
Beta.
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5. Poprawa błędów
[Ogólne]
•

Poprawiono błąd generowania dokumentacji dla reguł w których
występowała kolumna STP_ID.

•

Poprawiono sposób sprawdzania uprawnień do pobierania listy dostępnych
domen w konfiguracji synchronizacji listy użytkowników AD. Aktualnie zarówno
lista domen jak i lista OU pobierana jest w kontekście użytkownika na którym
wykonywana będzie synchronizacja (użytkownik określany w konfiguracji
synchronizacji z poziomu instalatora lub WEBCON BPS Designer Studio).

•

Poprawiono błąd mechanizmu import-eksport związany z przenoszeniem
użycia parametrów reguł globalnych.

•

Poprawiono błąd instalatora WEBCON BPS powodujący brak właściwych
uprawnień administratora do Designer Studio oraz Portalu.

•

Poprawiono błąd spowodowany użyciem znaku "{" w konfiguracji
customowego źródła.

•

Poprawiono działanie mechanizmu wyboru bazy załączników podczas importu
procesu.

•

Poprawiono błąd migracji uniemożliwiający załadowanie kroku tworzenia
aplikacji IIS.

•

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport dotyczący znalezienia przez
mechanizm stałej globalnej z innego procesu.

•

Poprawiono błąd wyświetlania podglądu reguły biznesowej.

•

Poprawiono błąd weryfikacji OCR powodujący brak możliwości douczania na
formularzu w trybie Classsic.

•

Poprawiono błąd edycji wyglądu w trybie zaawansowanym w Designer Studio.

•

Poprawiono błąd pojawiający się podczas usuwania zbyt dużej liczby
elementów procesu poprzez narzędzia administracyjne w Designer Studio.

•

Poprawiono działanie reguły edytowalności (SQL COMMAND) na liście pozycji
na formularzu Classic.

•

Poprawiono błąd funkcji nadpisania adresu w konfiguracji powiadomień
masowych dla instalacji Standalone.

[Portal]
•

Poprawiono widoczność przycisków importu i eksportu w zależności od
uprawnień użytkownika.

•

Poprawiono wyświetlanie komunikatu błędu walidacji/komentarza w trybie
podglądu.

•

Poprawiono wyświetlanie wymagalności kolumny na liście pozycji.
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•

Poprawiono obsługę zastępstw, obecnie administrator systemu może już
ustawić siebie jako zastępcę.

•

Poprawiono błąd uniemożliwiający sortowanie raportu po kolumnie
wyliczanej.

•

Poprawiono błąd, który powodował, że użytkownik bez właściwych
uprawnień widział w strukturze wyszukiwania globalne atrybuty techniczne.

[Formularz Modern]
•

Poprawiono błąd pojawiający się podczas ustawiania jednego atrybutu
poprzez drugi, gdy oba korzystają z różnych źródeł danych.

•

Poprawiono błąd źródeł danych procesów słownikowych i szablonów
dokumentów, który powodował nieustawianie się zależnego pola wyboru.

•

Poprawiono działanie walidacji pola wyboru i ustawiania przez niego pól
docelowych w trybie edycji formularza.

•

Poprawiono komunikat błędu pojawiający się podczas przejścia ścieżką, gdy
zadanie jest skonfigurowane na bycie przypisanym do dowolnej osoby, ale ta
musi zostać podana na formularzu.

•

Poprawiono błąd związany z wgraniem paczki tłumaczeń i ustawieniu języka
Portalu na chiński.

•

Poprawiono błąd pojawiający się jeśli skonfigurowano akcję na przycisk w
menu wraz z wyświetlaniem komunikatu przed wykonaniem akcji i na
elemencie obiegu wybrano opcję jej anulowania.

•

Poprawiono błąd reguły SET VALUE wykonywanej na zmianę wartości.

[Procesy]
•

Poprawiono błąd pojawiający się przy tworzeniu aplikacji, gdy w polu
"Administrator" brakowało dopasowania użytkownika.

[Atrybuty]
•

Poprawiono działanie przycisku "Test" znajdującego się na oknie konfiguracji
źródła danych korzystającego z widoku. Jego użycie oznaczy teraz źródło
danych, którego zwracane kolumny uległy zmianie względem poprzedniej
konfiguracji.

[Akcje]
•

Poprawiono błąd nauki OCR jeśli douczane było pole z aktywnym łączeniem
bloków, które znajdowały się na różnych stronach dokumentu.
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•

Poprawiono błąd występujący w akcji "Rozpoznawanie OCR" spowodowany
użyciem pojedynczego cudzysłowu " ' ".

•

Poprawiono błąd przy zapisie konfiguracji akcji SOAP powodujący zmianę
GUID wybranej dynamicznej biblioteki WSDL.

•

Poprawiono błąd powodujący zatrzymanie dokumentów w kolejce
rozpoznawania OCR AI z powodu zbyt długiego czasu przejścia ścieżką.

•

Poprawiono błąd akcji drukowania kodu kreskowego powodujący długi czas
jej trwania i w konsekwencji timeout.

•

Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport uniemożliwiający przeniesienie
procesu ze środowiska PROD na DEV.

•

Poprawiono błąd akcji "Odczytaj dane z pliku Excel" pojawiajacy się jeśli
chcieliśmy wybrać załącznik, a kategoria posiadała swoje tłumaczenie.

[Źródła danych]
•

Poprawiono błąd, który powodował, że po przeniesieniu procesu z aplikacji
do innej aplikacji, lista procesów w konfiguracji źródła BPS nie odświeżała się.

•

Poprawiono błąd migracji z WEBCON BPS 2017 do wersji 2019 powodujący
błędy w źródłach danych BPS.

•

Poprawiono treść logów dotyczących synchronizacji listy użytkowników oraz
wprowadzono dodatkową informację w (i) dotyczącą ich zawartości.

[Dodatki]
•

Poprawiono błąd dodatku Outlook powiązany z wyborem obiegu na którym
znajdował się atrybut z listą SharePoint.

•

Poprawiono błąd powodujący ignorowanie podstawowej konfiguracji
atrybutu daty przy jego customizacji.

[Web Part]
•

Poprawiono błąd wyświetlania grafiku urlopowego na wykresie Gantta.

•

Poprawiono błąd spowodowany importem tego samego procesu, aplikacji
lub prezentacji do innej bazy tego samego środowiska oraz dodano
mechanizm zabezpieczający przed taką sytuacją.

•

Poprawiono wyświetlanie Web Partu odpowiedzialnego za startowanie
procesów.

•

Poprawiono działanie filtrów na raportach.
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[Mobilne]
•

Poprawiono wyświetlanie rodzaju wersji dla aplikacji w sklepie Google Play.

•

Poprawiono błąd, który powodował pozostawienie profili po odinstalowaniu
aplikacji, a także błąd powodujący brak możliwości zalogowania się po
dodaniu nowego profilu.

•

Poprawiono błąd aplikacji na iOS, który powodował pojawienie się błędu o
kodzie 500.

[Serwis]
•

Poprawiono błąd powodujący dublowanie wpisów dotyczących tego
samego użytkownika w danej grupie.

•

Poprawiono błąd synchronizacji użytkowników spowodowany ustaleniem
odległej daty w parametrze "Account expires".

•

Poprawiono błąd synchronizacji AAD na środowiskach z dużą liczbą grup onpremise AD.

•

Poprawiono błąd HotMailBoxów oraz HotFolderów spowodowany zbyt długą
nazwą załącznika oraz ścieżki.

•

Poprawiono błąd aktualizacji zastępstw na bazach na których ta funkcja była
wyłączona.
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WEBCON BPS 2021 R3
historia zmian wersji 2021.1.3.188
Przed aktualizacją wersji
l

l

Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się
odświeżenie licencji przed aktualizacją wersji aby uniknąć niepotrzebnych
przerw w działaniu systemu.

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

Poprawa błędów
[Portal]
l

l

Na raportach Portalu naprawiono funkcje filtrowania wg. kolumn wyliczanych.
Dodatkowo, kolumny po których nie można wyszukiwać nie będą się pojawiać
w zakładce 'Panel wyszukiwania' w konfiguracji raportu.

Poprawiono błąd konwersji daty występujący podczas ustawiania kilku
atrybutów technicznych równocześnie. Opóźniono wykonywanie zapytań
aktualizujących dane w atrybutach po ustawieniu pól zależnych oraz
wywołaniu reguł formularza na zmianę wartości atrybutu.

[Formularz Modern]
l

Przywrócono możliwość przekazania ID listy pozycji jako string dla
następujących funkcji JS API: SubelementDelete, SubelementInitialization,
SubelementCountRows, SubelementHasRows, DeleteSubelementRows.
Poprawiono działanie funkcji DeleteSubelementRows.

l

Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem historii zmian
dokonanych na liście pozycji. Uwspólniono mechanizm pobierania
historycznych wersji listy pozycji z historii elementu. W przypadku, gdy w danej
wersji historycznej dokonywane były zmiany to zostają one pobierane
bezpośrednio z historii z tabeli WFElementHistoryDetails. Jeśli nie dokonano
żadnych zmian – pod uwagę brana jest historia z ostatniej wersji przed podaną.

[Designer Studio]
l

Poprawiono błąd podczas uruchamiania Designer Studio w trybie wscache
przez lokalnego użytkownika.

[Procesy]
l

Poprawiono błąd blokujący importowanie aplikacji z niewspieranymi znakami
w nazwie paczki - niewspierane znaki w nazwach paczek będą pomijane przy
imporcie,

[Akcje]
l

l

Poprawiony błąd związany z nieprawidłowym działaniem akcji na timeout
(przy przetwarzaniu zadań przez kolejki). Pojawiło się dodatkowe logowanie
takich akcji w sytuacjach, gdy czas następnego uruchomienia jest krótszy niż
minuta. Zmieniono podstawę wyliczania czasu uruchomienia następnego
timeoutu – aktualny czas bazy danych nie jest przeliczany z lokalnego czasu
serwisu na podstawie przesunięcia względem strefy czasowej serwera bazy
danych, tylko jest to czas wzięcia zadania z kolejki timeoutów.

"Error" w Event Viewer dotyczący wysyłki e-mail do użytkowników zewnętrznych
został zamieniony na "Warning" - akcja działała poprawnie, ale logowała
mylące komunikaty o nieistniejącym błędzie.

[Źródła danych]
l

l

l

Poprawiono błąd związany z konfiguracją źródeł danych typu REST po migracji
do wersji BPS 2021. Dodano skrypt migracyjny zaznaczający elementy kolekcji
źródła danych typu REST.

Poprawiono błąd pojawiający się w Designer Studio w trybie wscache,
powodującego błędy w testowaniu źródła SOAP podpiętego pod atrybut
wyboru oraz błąd w jego działaniu na formularzu.

Poprawiono błąd przez który okno edycji wyrażenia JSON w źródłach danych
REST nie otwierało się poprawnie.

[Serwis]
l

Poprawiono błąd występujący podczas indeksowania do SOLR. Błąd pojawiał
się przy próbie przypisania kilku wartości do pola jednowartościowego. Po
zmianie, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji dany indeks zostaje usunięty i
procesowany na nowo.

