
 

WEBCON BPS 2021 R4 
historia zmian wersji 2021.1.4.55 

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

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

 

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

 

Nowości 
[Designer Desk] 

l Dla atrybutu "Data i godzina" można teraz włączyć/wyłączyć widoczność godziny z 
poziomu designera formularza na platformie Designer Desk. 



 

Naprawa błędów 
[Ogólne] 

l Zwiększono wydajność zapytania w raportach. Zmieniono sposób pobierania uprawnień z 
obiegu, zarówno ogólnych jak i tych spółkowych.  

 

l Poprawiono błąd występujący podczas aktualizacji SOLR – okno informujące o 
konieczności zamknięcia procesów o podanych identyfikatorach wyświetlało się pod 
aktywnymi oknami, przez co było trudne do zauważenia. Po zmianie, okno wyświetli się na 
wierzchu oraz pojawi się w nim przycisk, który pozwoli na zamknięcie wszystkich 
wymaganych procesów.  

 

l Zoptymalizowano skrypty migracyjne do wersji 2021.1.4 analizujące zmiany działania pól 
"Tylko do odczytu" (opisane w Changelogu wersji 2021.1.4.36). Został również wydłużony 
możliwy czas ich wykonywania. 

 

[Portal] 

l Naprawiono działanie predefiniowanych filtrów (np. Wszystkie aktywne, Wszystkie mojego 
autorstwa) w raportach SOLR. Zmieniono sposób przechowywania BPS ID w bazie SOLR.  

 

l Naprawiono błąd działania filtru „Operator” w zakładkach Źródło i Widok. W przypadku 
korzystania z atrybutów globalnych filtr był zablokowany i nie było możliwości wybrania 
operatora z listy.  

 

[Designer Studio] 



l Poprawiono działanie procesu importu. Podczas wyboru elementów do zaimportowania z 
listy - te które nie uległy zmianom nie odznaczały się poprawnie. 

 

l Naprawiono błąd konfiguracji dodatków SDK. Dodanie nowego typu połączeń w Designer 
Studio powodowało, że nie było możliwe użycie filtrów połączeń i konfiguracja dodatku 
SDK przestała działać poprawnie.  

 

l Naprawiono błąd testowania reguł biznesowych z poziomu Designer Studio. Podczas 
próby przetestowania utworzonej reguły zanim została ona zapisana – pojawiał się 
komunikat błędu. Po zmianie, testowanie niezapisanych reguł działa poprawnie.  

 

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

 

[Atrybuty] 

l Wypełnienie atrybutu wyboru wartością spoza źródła za pomocą innego atrybutu wyboru 
(za pomocą funkcji "Pole docelowe") nie przełączało docelowego pola w tryb dopisywania 
niestandardowych wartości. Po poprawce, jeżeli na atrybucie wyboru włączona jest opcja 
"Zezwalaj na wartości spoza źródła", wypełnienie go wartością spoza źródła za pomocą 
innego atrybutu powinno automatycznie przełączyć go w tryb dopisywania 
niestandardowych wartości. 

 

l Poprawiono błąd związany z wywołaniem niestandardowego źródła na liście pozycji dla 
kolumny typu Wybór z autouzupełnianiem. Błąd powodował niepoprawną podmianę tagów 
co skutkowało brakiem wywołania źródła.  

 

l Poprawiono błąd pojawiający się podczas zapisywania zapytania SQL w przypadku 
atrybutów używających połączeń jako źródeł danych (np. wykres). Jeśli w zapytaniu 
pojawiał się znak specjalny np. # to wszystko znajdujące się po tym znaku było usuwane. 
Po zmianie, konfiguracja będzie zapisywana poprawnie.  

 

[Procesy] 

l Podczas tworzenia procesu słownikowego, automatycznie tworzone jest dla niego 
odpowiednie źródło danych - błąd powodował tworzenie źródła nawet jeżeli proces 
słownikowy nie wygenerował się poprawnie (np. poprzez nieuzupełnioną konfigurację). 
Błąd został naprawiony, źródło powinno utworzyć się tylko w przypadku gdy proces też 
został poprawnie utworzony.  

 

[Akcje] 

l Naprawiono błąd występujący na formularzu Classic, który polegał na braku możliwości 
dodania wartości z pliku Excel do kolumny listy pozycji typu ‘Pole wyboru’. Błąd występował, 
gdy wybrano inny format danych podczas importu niż domyślny.  
 



Na formularzu Classic oraz Modern dodano weryfikację importowanych danych dla 
atrybutu typu Lista rozwijana. Jeśli w konfiguracji kolumny pole „Zezwalaj na puste tagi w 
źródle danych” jest odznaczone – to przy próbie zaimportowania pustej wartości wystąpi 
błąd.  

 

l Poprawiono błąd uniemożlwiający tworzenie grup BPS zawierających użytkowników 
których identyfikatory (BPS ID) były w formacie NetBios (domena\nazwa). Po poprawce, 
tworzone grupy mogą zawierać identyfikatory użytkowników w formacie NetBios i UPN 
(nazwa@domena). 

 

l Naprawiono błąd uniemożliwiający migrację do wersji 2021.1.4. w sytuacji, gdy w systemie 
utworzona jest akcja Exchange o nazwie dłuższej niż 32 znaki. Maksymalna długość nazwy 
wynosi 50 znaków, natomiast podczas tworzenia połączenia, do nazwy akcji dodawany był 
przedrostek „Exchange action” co zmniejszało liczbę możliwych znaków. Po poprawieniu, 
jeśli całkowita nazwa będzie dłuższa niż 50 znaków to będzie ona ucinana - "Przedrostek - 
ucięta nazwa akcji". 

 

[Źródła danych] 

l Dla źródeł danych typu REST sumowanie wartości kolumn po stronie atrybutu "Tabela 
danych" nie działało poprawnie. Było to spowodowane tym że dane ze źródła były błędnie 
interpretowane jako tekst - uniemożliwiając sumowanie. Błąd został naprawiony, źródło 
danych REST powinno wymuszać typ danych zgodny ze swoją konfiguracją. 

 

[Add-In] 

l Startowanie elementów z poziomu Outlook Add-In nie działało poprawnie gdy do nowego 
elementu próbowano dodać załącznik (np. e-mail który był użyty do wystartowania 
elementu). Po poprawce dodawanie załączników powinno działać poprawnie, dodatkowo 
powinny one być wczytywane znacznie szybciej. 

 

[Serwis] 

l Naprawiono kolejność wyświetlania przycisków ścieżek w powiadomieniach e-mail. 
Kolejność ścieżek jest teraz zgodna z ich kolejnością na formularzu.  

 

API 

l Poprawiono sprawdzanie uprawnień podczas startowania nowego elementu przy użyciu 
REST API.  

 


