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2017.1.3.137 

1. Nowości 

[Ogólne] Wprowadzono możliwość wygenerowania raportu wykorzystania danych 

osobowych w systemie. Raport dostępny jest na wstążce akcji w aplikacji WEBCON BPS 

Studio. 

[Procesy] Rozbudowano konfigurację procesów będących słownikami danych 

osobowych o możliwość korzystania z innych słowników. 

[Akcje] W konfiguracji akcji "Wyślij konfigurowalny e-mail" wprowadzono możliwość 

zdefiniowania adresów e-mail z pominięciem adresu przypisanego do użytkownika na 

Liście użytkowników BPS. 

[Akcje] W konfiguracji sposobu obsługi danych osobowych atrybutu i procesu dodano 

możliwość usunięcia całego rekordu. 

 

2. Informacje 

[Procesy] Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu 

Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 2017.1.3.85, nie 

będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu.  Aby import był możliwy 

należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i dokonać ponownego eksportu 

procesów. 

 

3. Zmiana działania 

[Akcje] Zmieniono konfigurację akcji usuwania danych osobowych. Obecnie akcja nie 

wymaga podawania identyfikatora źródła danych osobowych jeśli źródłem tych danych 

jest proces BPS. Pozostawiono konieczność wskazania zewnętrznego źródła danych jeśli 

jest ono słownikiem danych osobowych. 

 

4. Poprawa błędów 

[Procesy] Poprawiono działanie mechanizmu Eksport-Import powodujące w niektórych 

przypadkach konfiguracji procesu oraz powiązanych z nim obiektów błąd "The given key 

was not present in the dictionary." 

[Procesy] Poprawiono działanie mechanizmu klonowania konfiguracji procesów 

powodujące w niektórych przypadkach wyświetlanie błędu w trakcie klonowania. 

[Atrybuty] Poprawiono mechanizm walidacji kolumny listy pozycji typu załącznik. 

[Reguły] Poprawiono działanie zmiennej "Czy jestem w trybie administratora?" w 

Regułach formularza. 
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[Reguły] Poprawiono działanie funkcji LIKE w przypadku operowania na wartościach 

tekstowych. 

[Reguły] Poprawiono działanie parametrycznych reguł biznesowych w przypadku 

używania reguł biznesowych w edytorze komunikatów tekstowych. 

[Akcje] Poprawiono działanie akcji usuwania danych osobowych w przypadku 

atrybutów wyboru zawierających wiele wartości. 

[Akcje] Poprawiono działanie akcji odczytu danych z pliku Excel w przypadku zapisu 

danych do listy pozycji. 

[Web Part] Poprawiono działanie sumowania dla kolumnach wyliczalnych SWE w 

przypadku kolumn o typie wartość zmiennoprzecinkowa.  
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2017.1.3.85 

1. Informacje    

 [Akcje] Dodano możliwość wyboru i konfiguracji akcji z grupy 'SharePoint - 

uprawnienia' jako akcji wykonywanych 'Na Timeout'. 

 

2. Zmiana działania    

 [Dodatki] Zmieniono sposób przypisywania dodatkowych zadań i zadań DW na 

ścieżce przejścia przy użyciu Web service'u - może ono zostać przypisane tylko 

wtedy, gdy w konfiguracji ścieżki przejścia wybrane jest przypisanie zadań w trybie 

'Dowolna osoba'. 

 [Ogólne] Zmieniono sposób startowania modułów kolejek związanych z 

przetwarzaniem plików przez serwis na asynchroniczny. 

 [Akcje] Zmieniony został sposób pobierania obrazów graficznych osadzanych w 

szablonie WORD.  Obecnie dostęp do obrazów osadzonych w innych 

lokalizacjach sieciowych możliwy jest wyłącznie w oparciu o autentykację NTLM 

użytkownika, na którym uruchomiona jest puli aplikacji IIS. Działające typy 

zasobów to obrazy dostępne za pośrednictwem protokołów HTTP oraz SMB/CIFS 

(domyślne udostępnianie plików Windows, w formacie 

\\server\directory\image.png). 

 

3. Poprawa błędów    

 [Dodatki] Poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie ignorowania 

niezaufanych certyfikatów SSL na źródłach i akcjach wywołujących Web Service 

SOAP. 

 [Dodatki] Poprawiono wyświetlanie historii dla procesów zawierających dodatek 

niestandardowej listy pozycji. 

 [Ogólne] Poprawiono komunikaty zwrotne MailApproval w przypadku próby 

przejścia ścieżką dla której równoległość kilku zadań została skonfigurowana na 

'Czekaj na zakończenie zadań wymaganych'. 

 [Ogólne] Poprawiono błąd synchronizacji pojedynczego użytkownika z grup 

SharePoint w przypadku, gdy grupa ta znajduje się w innym zbiorze witryn. 

 [Procesy] Poprawiono błąd uniemożliwiający wygenerowanie dokumentacji 

procesu. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób walidacji wartości w atrybucie typu Pole wyboru w 

trybie SharePoint Picker w przypadku, gdy źródło BPS zwraca tylko jedną wartość. 
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 [Atrybuty] Poprawiono działanie odnośnika do elementu w atrybutach typu "Pole 

wyboru" korzystających ze źródeł danych BPS i wyświetlanych w przeglądarce 

Firefox. 

 [Atrybuty] Poprawiono wyświetlanie autora wpisów w atrybucie wiele wierszy 

tekstu (w trybie dopisywania) oraz komentarzy na formularzu w przypadku, gdy 

nazwa autora zawiera znak ']'. 

 [Atrybuty] Poprawiono wyświetlanie czasu dodania komentarza według strefy 

czasowej użytkownika. 

 [Atrybuty] Poprawiono błąd pobierania wartości atrybutów użytych w filtrze dla 

źródła typu SOAP. Błąd występował gdy wywoływano postback na niezapisanych 

elementach obiegu. 

 [Obiegi] Poprawiono błąd umożliwiający wprowadzenie niepożądanych znaków 

w konfiguracji definicji sygnatury w Designer Studio. 

 [OCR] Poprawiono logowanie błędu w przypadku wystąpienia timeout'u 

związanego z użyciem niestandardowego pola OCR AI z nieograniczonym 

formatem. 

 [OCR] Poprawiono mechanizm kolejkowania przy tworzeniu warstwy tekstowej 

załączników w przypadku usunięcia pliku będącego w kolejce. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji 'Usuń dane osobowe' w trybie anonimizacji 

wartości w atrybucie typu pole wyboru z możliwością wyboru wielu wartości. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji 'Usuń dane osobowe' związanej z RODO na 

wielospółkowych środowiskach. 

 [Web Part] Poprawiono sposób pobierania formatu daty wyświetlanej w Web 

Parcie 'Zarządzanie zastępstwami' tak, aby uwzględniał ustawienia globalne 

języka w Designer Studio. 

 [Web Part] Poprawiono funkcję eksportu z SWE do pliku Excel. Wartości liczbowe 

formatowane jako kwota z kodem waluty powinny eksportować się poprawnie. 

 [Mobilne] Poprawiono mechanizm zwalniania ewidencji edytowanego formularza 

mobilnego w przypadku jego zamknięcia bez wcześniejszego zakończenia edycji. 
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2017.1.3.33 

1. Informacje 

1. Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu 

Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 2017.1.2.x, 

nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu.  

Aby import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i 

dokonać ponownego eksportu procesów. 

 

2. W związku z aktualizacją zewnętrznego komponentu Aspose wykorzystywanego 

przez WEBCON BPS, aktualizacja do wersji 2017.1.3 może spowodować błędy w 

działaniu dodatków SDK korzystających z tego komponentu. Przed aktualizacją 

do wersji 2017.1.3 należy skontaktować się z dostawcą używanych w systemie  

dodatków SDK w celu weryfikacji konieczności migracji dodatków. 

 

3. Instalacje WEBCON BPS wykorzystujące komponent FineReader 11 wymagają 

aktualizacji tego komponentu do wersji 11.1.19.72. Poprzednia wersja 

komponentu to 11.1.19.48. 

Operacja aktualizacji komponentu FineReader 11 musi zostać wykonana 

jednocześnie z operacją aktualizacji systemu WEBCON BPS do wersji 2017.1.3. 

Czynności tych nie można rozdzielić na dwa niezależne procesy aktualizacji. 

 

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z instrukcją instalacji 

komponentu FineReader 11 dostępną pod adresem http://kb.webcon.pl/ocr-ai-

instalacja/ lub http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/. Proces instalacji 

wymaga posiadania numeru aktywnego klucza produktu oraz dostępu do licencji 

produktu. 

 

W celu aktualizacji należy 

a. Deaktywować licencję na produkt FineReader 11 

b. Odinstalować poprzednią wersję komponentu usuwając rejestru 

systemowego serwera, na którym zainstalowany jest komponent 

FineReader 11, następujące rejestry 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ABBYY\SDK\11 

HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\SDK\11     

c. Uruchomić instalator WEBCON BPS 2017 i postępować zgodnie z instrukcją 

podaną w artykule http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/ lub 

http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/ 

d. Ponownie aktywować licencję produkt FineReader 11 

 

http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/
http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/
http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/
http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/
http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/
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2. Zmiana działania 

2.1. Połączenia SharePoint dla źródeł typu „Lista SharePoint” 

W związku z wprowadzeniem połączeń SharePoint w trakcie aktualizacji do 

wersji 2017.1.3 WEBCON BPS dla źródeł „Lista SharePoint” utworzone zostaną 

odpowiednie połączenia. Konfiguracja nowych połączeń zostanie utworzona w 

oparciu o wcześniejszą konfigurację źródeł „Lista SharePoint”. 

Działanie źródeł pozostanie bez zmian. 

 

2.2. Akcje SharePoint 

W związku z wprowadzeniem połączeń zmieniony został sposób konfiguracji 

akcji SharePoint (akcje z grup „SharePoint – zawartość” oraz „SharePoint – 

uprawnienia”). Obecnie konfiguracji akcji wymaga użycia istniejącego lub 

utworzenie nowego połączenia.  

Wszelkie adresy w konfiguracji akcji odnoszące się do połączenia (np. adres 

witryny) musza być podawane jako adres względny (względem zbioru witryn 

zdefiniowanego w połączeniu). 

 

W celu zachowania kompatybilności wstecz konfiguracja istniejących akcji, 

utworzonych w starszych wersjach systemu pozostała bez zmian. W takim 

przypadku ustawione jest połączenie <Domyślne>, adresy wprowadzane są jako 

adresy bezwzględne (np. np. http://webconbps/witryna/lista). 

Po ręcznej zmianie połączenia z <Domyślne> na inne utworzone połączenie, 

powrót do konfiguracji z połączeniem <Domyślne> nie jest możliwy. 

 

2.3. Konfiguracja akcji na zdarzenie „Przycisk w menu” 

W związku z wprowadzeniem możliwości niezależnego definiowania przycisków 

w menu oraz akcji wykonywanych po naciśnięciu przycisku w trakcie aktualizacji 

do wersji 2017.1.3 WEBCON BPS utworzone zostaną przyciski menu według zasad: 

 Dla każdej istniejącej akcji tworzony jest przycisk o nazwie identycznej z 

nazwą akcji. Do nowoutworzonego przycisku podpięta zostaje istniejąca 

akcja. 

 Dla każdej grupy akcji tworzona jest grupa przycisków. Do nowoutworzonej 

grupy podpięte zostaną dotychczasowe akcje (w formie przycisków) 
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2.4. Usunięcie opcji „Pokazuj tylko w trybie admina” z konfiguracji przycisku menu 

Usunięto opcję „Pokazuj tylko w trybie admina” z konfiguracji przycisku menu. 

Jeśli we wcześniejszych wersjach systemu opcja ta została skonfigurowana 

wówczas w trakcie aktualizacji do wersji 2017.1.3 WEBCON BPS zostanie ona 

przekształcona w regułę ograniczającą widoczność przycisku menu według 

zasad: 

 W przypadku, gdy reguła ograniczenia widoczności nie istniała, zostanie 

utworzona reguła z warunkiem uwzględniającym zmienną kontekstową 

„Czy jestem w trybie administratora?” 

 

 

 W przypadku, gdy reguła ograniczenia widoczności istniała, zostanie ona 

rozszerzona o dodatkową operację AND w której drugim parametrem jest 

warunek weryfikujący czy użytkownik jest w trybie administratora 
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2.5. Konfiguracja wyświetlania elementów powiązanych Panel statusu 

Konfiguracja wyświetlania elementów powiązanych w Panel statusu została 

przeniesiona z ustawień Globalnego szablonu formularza do ustawień 

Standardowych obszarów matrycy atrybutów.  
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2.6. Historia elementu dostępna w menu formularza 

Dostęp do historii elementu przeniesiony został z Panelu statusu do menu 

formularza. Funkcjonalność historii pozostała bez z mian. 

 

 

2.7. Reguły Biznesowe 

Przeniesiono funkcję LIKE z grupy operatorów porównania do grupy funkcji 

tekstowych. Działanie funkcji LIKE pozostało bez zmian. 
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3. Nowości 

3.1. WEBCON BPS gotowy na RODO 

Wprowadzono szereg funkcjonalności wspomagających obsługę danych 

osobowych w procesach biznesowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych. 

 

W ramach rozbudowy udostępniono nowe funkcjonalności:  

 Akcja usuwania danych osobowych operująca w ramach całego systemu. 

W oparciu o konfigurację, akcja może dokonać anonimizacji lub usunięcia 

danych osobowych wskazanej osoby, jeśli ta wyrazi sprzeciw lub cofnie 

zgodę na przetwarzanie jej danych. 

Konfiguracja akcji wymaga wskazania identyfikatora osoby, której dane 

mają być usunięte/anonimizowane. Wyszukanie i usunięcie właściwych 

danych we wszystkich powiązanych elementach procesów odbywa się w 

sposób automatyczny. 

Akcja dostępna jest w grupie „Zarządzanie bazami danych”. 

 

 
 

 Możliwość definiowania źródeł danych jako słowniki danych osobowych 

 

 Oznaczanie atrybutów przechowujących dane osobowe lub dane 

wrażliwe w procesach przetwarzających dane osobowe.  

Konfiguracja akcji usuwania danych osobowych pozwala automatycznie 

wyszukiwać zależności między elementami procesu i źródłami danych 

osobowych  
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 Określenia zachowania na poziomie konkretnego atrybutu 

przechowującego dane osobowe 

 

 

 

Wprowadzone funkcjonalności ułatwiają dostosowanie istniejących procesów 

do wymogów rozporządzenia RODO. Niemniej wskazanie atrybutów 

przechowujących dane osobowe, określenie ich zachowania w przypadku 

uruchomienia akcji usuwania danych osobowych oraz sposób i miejsce 

uruchomienia samej akcji wymaga wcześniejszej analizy konkretnego przypadku 

a następnie wprowadzenia odpowiednich zmian w konfiguracji procesów. 
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3.2. Integracja z komponentami SharePoint Online 

3.2.1. Połączenia SharePoint lokalny i SharePoint Online 

Wprowadzono nowy typ połączeń umożliwiający współpracę WEBCON BPS z 

komponentami SharePoint Online. 

 

 

 

Definicja połączenia odbywa się przez podanie typu połączenia (SharePoint 

Online lub lokalny) nazwy serwera, zbioru witryn oraz użytkownika na którego 

poświadczeniach nastąpi połączenie z serwerem SharePoint. W pełni wspierany 

jest model DEV/TEST/PROD pozwalający na niezależnie definiowanie konfiguracji 

dla różnych typów środowisk. 

 

W oparciu o połączenia SharePoint działają akcje oraz źródła danych 

SharePoint co stanowi podstawę do pełnej integracji WEBCON BPS zarówno z 

SharePoint lokalnym jak SharePoint Online. 
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3.2.2. Akcje SharePoint działające w oparciu o połączenia 

Rozbudowano funkcjonalność akcji z grupy „SharePoint – zawartość” oraz 

„SharePoint – uprawnienia” o możliwość korzystania z połączeń typu SharePoint. 

Wprowadzenie połączeń w konfiguracji akcji pozwala na działanie akcji w 

modelu DEV/TEST/PROD oraz pełne korzystanie z połączeń do SharePoint Online 

lub SharePoint lokalny. 

 

 

 

3.2.3. Źródło danych lista SharePoint działające w oparciu o połączenia 

Rozbudowano funkcjonalność źródła danych typu „Lista SharePoint” o 

możliwość korzystania z połączeń typu SharePoint. 

Wprowadzenie połączeń w konfiguracji źródeł danych pozwala na pełne 

korzystanie z połączeń do SharePoint Online oraz SharePoint lokalny. 
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3.3. Wygląd i konfiguracja formularza 

3.3.1. Przyciski i akcje w menu formularza 

Dla akcji uruchamianych po naciśnięciu przycisku w menu formularza 

wprowadzono możliwość uruchomienia wielu akcji po naciśnięciu jednego 

przycisku. Obecna konfiguracja umożliwia sekwencyjne wykonanie kilku akcji 

umieszczonych po sobie w założonej kolejności. Akcje wykonywane są w 

transakcji. Oznacza to, że niepowodzenie wykonania jednej akcji w sekwencji 

wycofuje wszystkie zmiany wykonane przez pozostałe akcje.  

 

Konfiguracja przycisków i grup przycisków dostępnych w menu formularza jest 

niezależna od konfiguracji akcji: 

 Przyciski posiadają własną nazwę wyświetlaną w menu, niezależną od nazw 

wykorzystywanych akcji. 

 Przyciski posiadają własne warunki widoczności określające czy przycisk 

będzie dostępny w menu. Warunki widoczności nie zależą od warunków 

wykonania akcji. 

 

Niezależne definiowanie warunków widoczności przycisku oraz warunków 

wykonania akcji pozwala kontrolować zachowanie każdej akcji ze zdefiniowanej 

sekwencji. Oznacza to, że jeśli dla przycisku zostało zdefiniowanych kilka akcji, 

przy czym dla jednej z nich warunek wykonania jest negatywny, wówczas 

wykonane zostaną wszystkie akcje z pominięciem tej jednej. 

 

Konfiguracja przycisków menu daje możliwość 

 Umieszczenia wielu przycisków i grup przycisków w menu formularza 

(globalnie jak również dla każdego kroku obiegu) 

 Umieszczenie wielu przycisków w grupie przycisków 

 Skonfigurowanie jednej lub wielu akcji wykonywanych po naciśnięciu 

przycisku  
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Ograniczenia funkcjonalne. 

Konfigurując sekwencję wykonania akcji uruchamianych po naciśnięciu 

przycisku menu, należy brać pod uwagę specyfikę działania części akcji. 

Działanie niektórych akcji może mieć wpływ na całość wykonanej sekwencji, a 

co za tym idzie, ostateczny efekt uruchomienia. 

Powyższa informacja dotyczy akcji, które wymagają interakcji z użytkownikiem, 

wykonują przekierowanie na inny adres, prezentują rezultat oraz wykonują 

skrypty JavaScript. 

 

 Akcje wymagające interakcji z użytkownikiem tj. „Ręczne startowanie 

obiegu”, „Zmień typ formularza”, mogą występować tylko jako pojedyncza 

akcja zdefiniowana dla przycisku. 

 Akcja „Odsyłacz” wykonująca przekierowanie na inny adres jest 

uruchamiana na końcu całej sekwencji. W przypadku kilku akcji „Odsyłacz” 

wykonywana jest ostatnia z nich. 

 JavaScript zdefiniowany w akcja „Odsyłacz” zostanie uruchomiony jedynie 

jeśli akcja tego typu zostanie zdefiniowana na pierwszej pozycji całej 

sekwencji akcji do uruchomienia. 

 W przypadku akcji wyświetlających rezultat na ekranie (Generuj/Aktualizuj 

plik Word, Generuj plik PDF), rezultat prezentuje ostatnia w kolejności 

uruchomiona akcja. 
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3.3.2. Konfigurowalny panel statusu 

Rozbudowano możliwości konfiguracyjne widoczności elementów Panelu 

statusu. Dodano możliwość niezależnego ukrywania / pokazywania elementów 

prezentujące: 

 Informacje 

 Kroki 

 Szczegóły 

 Przypisanie 

 Obiegi nadrzędne 

 Obiegi podrzędne 

 Opiekuna procesu 

 Instrukcję 

 

 

Zaznaczenie lub odznaczenie wybranej opcji powoduje włączenie lub ukrycie 

odpowiadającej jej części panelu statusu na formularzu. 



 

WEBCON BPS  18 

 

 

Konfiguracja widoczności elementów Panelu statusu wykonywana jest z 

poziomu Standardowych obszarów matrycy atrybutów i może być określana 

niezależnie dla każdego kroku obiegu z uwzględnieniem formularza klasycznego 

oraz mobilnego. Dostęp do konfiguracji widoczności elementów Panelu statusu 

możliwy jest również z poziomu edycji formularza na konkretnym kroku. 
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3.4. Urządzenia mobilne 

3.4.1. Dostępność akcji w aplikacji mobilnej WEBCON BPS 

Zwiększono możliwości korzystania z akcji na formularzu dla urządzeń mobilnych 

ze szczególnym uwzględnieniem akcji dostępnych dla „Przycisku w menu”. 

Poniższe zestawienie zawiera informację na temat dostępności akcji dla 

wszystkich zdarzeń w kontekście formularza mobilnego oraz klasycznego.  

 

 

 – akcja dostępna dla formularza mobilnego oraz klasycznego 

 – akcja dostępna dla formularza mobilnego z ograniczoną funkcjonalnością 

(dla formularza klasycznego dostępna bez ograniczeń funkcjonalnych) 

 – akcja niedostępna dla formularza mobilnego (dostępna jedynie dla 

formularza klasycznego) 
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Active Directory 

Zarządzaj grupami      

 



 

Dodaj użytkownika do grupy      

 



 

Zarządzaj użytkownikami      

 



 

Podpisy i 
certyfikaty 

Autoryzuj użytkownika 




  



    

Podpisz załącznik (CoSign)      

 

 



Podpisz załącznik      

 

 



Weryfikuj podpis załącznika 












 

 



Kody kreskowe 

Odczytaj kod kreskowy      

 



 

Dodaj kod kreskowy      

 



 

Drukuj kod kreskowy  

 

 

 



 

Sterowanie 
obiegami 

Wybór ścieżki (lista) 
  



      

Przesuń obieg (SQL)       

   

Uruchom podobieg (SQL)        

  

Uruchom podobieg         

 

Ręczne startowanie obiegu 
   



     

Ustaw status obiegu   



 

 



 

Aktualizuj zależny element 
workflow 
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Zmień typ dokumentu 
   



     

Excel, Word i 
PDF 

Generuj / aktualizuj plik Word     1
 

 



 

Konwertuj Word do PDF      

 

 



Generuj plik Excel      

 



 

Generuj plik PDF      

 



 

Odczytaj dane z pliku Excel   



 

 



 

Zastępstwa 
Dodaj zastępstwo      

 



 

Usuń zastępstwo      

 



 

Powiadomienia 
Wyślij konfigurowalny e-mail      



 

 

Wyślij e-mail  

  



 



 

Exchange 

Kalendarz Exchange      



 

 

Zadania Exchange      



 

 

Asystent nieobecności      

 



 

Integracja 

Wykonaj procedurę SQL         

 

Wykonaj akcję SDK         

 

Uruchom skrypt PowerShell      



 

 

Wywołaj SOAP Web service   



 

 



 

Wywołaj REST Web service   



 

 



 

Formularz 

Walidacja formularza   

 





 

 

Odsyłacz  



  

 



 

Zmień wartość pola      



 

 

Zmień wartość pola (SQL)      



 

 

Zmiana wartości listy pozycji   



 

 



 

Raporty i 
wydruki 

Generuj raport RS       





 

Generuj wydruk HTML  

 

 

    

OCR i 
skanowanie 

OCR załączników   

 



    

Rozpoznaj OCR AI      

 



 

Naucz OCR AI      

 



 

Dodaj warstwę tekstową      

 







Uprawnienia 
Usuń uprawnienia       

 



 

Dodaj uprawnienia      

 



 

Przydzielanie 
zadań 

Utwórz zadania  

  



 



 

Wybierz akceptanta      

 



 

Zarządzanie 
bazami danych 

Usuń dane osobowe         

 

Zarządzanie elementami 
archiwalnymi 

       
  

Archiwizuj elementy workflow   



  





 

Synchronizacja listy 
użytkowników BPS 

  


  







Załączniki 

Dodaj załącznik      

 



 

Modyfikuj załącznik      

 



 

Usuń załącznik      

 



 

Kopiuj do innego elementu 
        





Przenieś do innego elementu 
        





Share Point - 
uprawnienia 

Dodaj/usuń użytkownika  



  



 

 

Dodaj grupę  



  



 

 

Udziel uprawnień  



  



 

 

Share Point - 
zawartość 

Stwórz listę  



  



 

 

Utwórz witrynę  



  



 

 

Edytuj element listy      



 

 

                                                 
1 Dla formularza mobilnego brak możliwości użycia opcji „Nowy plik dla wierszy listy pozycji” 
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Usuń element listy      



 

 

Usuń listę       



 

 

Pobierz załącznik z listy      



 

 

Dodaj załącznik do listy      



 

 

Dodaj element do listy  



  



 

 

 

 

3.4.2. Kontrolka pole wyboru w trybie Wybór z autouzupełnianiem 

Rozbudowano kontrolkę pola wyboru wartości w trybie „Wybór z 

autouzupełnianiem”. Obecnie pozwala ona wprowadzać dane bezpośrednio 

na formularzu urządzenia mobilnego dając dostęp do dynamicznie zawężanej 

listy zgodnie z wpisywaną wartością. 

Kontrolkę rozbudowano również o możliwość wprowadzenia wartości spoza 

źródła (opcja dostępna jeśli w konfiguracji atrybutu „Pole wyboru” zaznaczono 

opcję „Zezwalaj na dodawanie wartości spoza źródła”). 
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3.4.3. Możliwość wyłączenia obsługi powiadomień PUSH  

Wprowadzono możliwość globalnego wyłączenie obsługi powiadomień PUSH 

przez WEBCON WorkFlow Service. Opcja dostępna w Parametrach globalnych 

systemu dostępnych z poziomu WEBCON BPS Designer Studio. 

Globalne wyłączenie obsługi powiadomień PUSH powoduje, że WEBCON 

WorkFlow Service nie podejmuje żadnych zadań związanych z obsługą tego 

typu powiadomień mimo skonfigurowania w profilu urządzeń mobilnych takiej 

opcji. 
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3.5. Dodatek Outlook 

3.5.1. Zapobieganie przypadkowemu powielaniu załączników typu e-mail 

Zmianie uległ sposób identyfikowania wiadomości e-mail dodawanych jako 

załącznik do elementu obiegu. Aktualnie e-mail identyfikowany jest na 

podstawie Message-ID zapisanego w nagłówku wiadomości (poprzednie wersje 

dodatku Outlook identyfikują dołączany e-mail w oparciu o temat wiadomości). 

Zmiana sposobu identyfikacji zapobiega przypadkowemu powielaniu tych 

samych wiadomości e-mail dodawanych jako załączniki ze zmienioną nazwą. 

W przypadku gdy dodawana wiadomość e-mail  już istnieje w zakładce 

załączników lub konwersacji e-mail konkretnego elementu, użytkownikowi 

prezentowany jest okno z możliwością anulowania operacji lub nadpisania 

załącznika. 

3.5.2. Szybkie ścieżki dostępne w widoku formularza 

W widoku formularza dodatku Outlook udostępniono możliwość użycia Szybkiej 

ścieżki dla wyświetlanego elementu obiegu. 
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3.5.3. Edycja i zapis danych formularza w dodatku Outlook 

Dodatek dla Outlook pozwalający na bezpośrednią pracę w WEBCON BPS z 

poziomu skrzynki pocztowej, został rozbudowany o możliwość pełnej edycji 

danych.  

Funkcjonalność umożliwia szybki dostęp do elementu skojarzonego z odebranbą 

wiadomością e-mail, jego modyfikację, zapis zmian lub przejście ścieżką bez 

konieczności otwierania tego elementu w przeglądarce. 

Pozostawiana została możliwość otwarcia elementu w przeglądarce (po 

kliknięciu w ikonę „explorer” widoczną obok sygnatury elementu) i pracy na 

formularzu w klasyczny sposób - przy użyciu przeglądarki. 
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3.6. Reguły Biznesowe i Formularza 

3.6.1. Funkcja DECIMAL TO TEXT oraz TEXT TO DECIMAL 

Dla kreatora reguł Biznesowych oraz Formularza wprowadzono funkcję 

umożliwiającą przekształcenie tekstu na wartość liczbową. 

 

 

 

Dla kreatora reguł Biznesowych oraz Formularza wprowadzono funkcję 

umożliwiającą przekształcenie liczby na tekst z uwzględnieniem oczekiwanego 

formatowania (definiowany separator dziesiętny, tysięczny oraz liczba miejsc po 

przecinku). 

 

 

3.6.2. Funkcja STARTS WITH 

Dla kreatora reguł Biznesowych oraz Formularza wprowadzono funkcję 

weryfikującą czy podany tekst rozpoczyna się wskazanym ciągiem znaków. 

 

3.6.3. Funkcja LIKE 

Dla kreatora reguł Formularza wprowadzono funkcję pozwalającą sprawdzić czy 

podany tekst zawiera podany wzór tekstu. 

We wzorze tekstu możliwe jest korzystanie z operatorów: 

% - dowolny znak 

_ - pojedynczy znak 

[] – pojedynczy znak z podanego zakresu 

[^] – pojedynczy znak nie występujący w podanym zakresie 

 

3.6.4. Zmienna „Czy jestem w trybie administratora?” 

Dla kreatora reguł Biznesowych wprowadzono zmienną kontekstową o nazwie 

„Czy jestem w trybie administratora?” zwracającą wartość POSITIVE jeśli na 

formularzu użytkownik włączy tryb administratora. 
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3.6.5. Blokada błędnych konfiguracji 

Kreator reguł Formularza rozbudowano o mechanizm blokowania konfiguracji, 

niepoprawnej z punktu widzenia działania silnika reguł formularza. Dzięki temu  

już na etapie tworzenia reguły użytkownik informowany jest przez system o 

błędach w konstruowanych regułach. 

W przypadku próby użycia konstrukcji niedopuszczalnej z punktu widzenia silnika 

reguł formularza, jest ona blokowana przez kreator reguł (zostaje zmieniony 

symbol kursora). 

 

 

Wprowadzenie niepoprawnej konstrukcji reguły przy pomocy klawiatury jest 

sygnalizowane czerwonym podkreśleniem niepoprawnej składni. 

 

 

 

Przykłady nieprawidłowych konfiguracji blokowanych przez kreator reguł: 

 ustawianie wartości nieedytowalnych (atrybuty typu wykres, tabela 

danych, panel zakładek) 

 blokowanie edycji wartości nieedytowalnych 

 ustawianie wartości innych reguł 
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3.7. Szablony WORD - obsługa DEV/TEST/PROD 

Wprowadzono możliwość używania tego samego pliku szablonu WORD 

niezależnie od typu środowiska DEV/TEST/PROD. 

Zmiana eliminuje konieczność definiowania trzech niezależnych szablonów 

WORD dedykowanych dla środowisk DEV, TEST oraz PROD. Obecnie rozwiązanie 

pozwala na przygotowanie jednego pliku szablonu, który bez dodatkowej 

modyfikacji może być użyty przez akcję Generuj/Aktualizuj plik Word na 

dowolnym z trzech środowisk. 

 

Uwaga. 

Funkcjonalność niedostępna dla szablonów, które zostały utworzone w 

poprzednich wersjach dodatku WORD (wersje od 2017.1.2 i niższe).  

Możliwość używania tego samego szablonu WORD na różnych środowiskach 

wymaga utworzenia szablonu z wykorzystaniem dodatku WORD w wersji co 

najmniej 2017.1.3. 
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3.8. Akcja „Aktualizuj dokument WORD” na załącznikach 

Dodano możliwość użycia akcji Generuj / Aktualizuj plik Word dla plików 

dodanych jako załącznik do elementu obiegu.  

 

 

 

Akcja widoczna jest w menu podręcznym konkretnego pliku typu WORD. W 

zależności od konfiguracji akcja umożliwia aktualizację istniejącego załącznika 

wartościami formularza lub wygenerowanie nowego załącznika na podstawie 

aktualnego stanu formularza. 
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3.9. Tłumaczenie treści komunikatów walidacji wyrażeń regularnych 

Dla atrybutów i kolumn list pozycji typu pojedynczy wiersz tekstu oraz wiele 

wierszy tekstu, dodano możliwość definiowania wielojęzycznych komunikatów 

wyświetlanych w trakcie weryfikacji wartości zgodnie z podanym wyrażeniem 

regularnym. W przypadku gdy wyrażenie nie jest spełnione, użytkownikowi 

będzie prezentowany komunikat z treścią w języku zgodnym z konfiguracją 

procesu i wprowadzonym tłumaczeniem.  
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3.10. Dokumentacja matrycy atrybutów 

Funkcjonalność generowania automatycznej dokumentacji procesu 

rozbudowano o generowanie pliku Excel zawierającego zestawienie 

dostępnych atrybutów w podziale na obieg, typ formularza oraz z 

uwzględnieniem dziedziczenia konfiguracji dla formularza klasycznego i 

mobilnego. 

Dokument Excel tworzony jest zawsze podczas generowania dokumentacji 

procesu. Nazwa pliku oraz język zawartości zgodny jest z nazwą i językiem 

dokumentacji Word. Dokument Excel składa się z arkuszy, które reprezentują 

parę "Obieg - Typ formularza". W przypadku zerwania dziedziczenia dla 

konfiguracji formularza mobilnego, powstaje dodatkowy arkusz dla takiej 

konfiguracji o nazwie z postfiksem MOB. 
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3.11. Zmiany w synchronizacji Listy użytkowników BPS 

Wprowadzono optymalizacje wydajnościowe skracające czas wykonania 

synchronizacji pojedynczego użytkownika. Synchronizacja pojedynczego 

użytkownika uruchamiana  jest po wykonaniu akcji z grup „Active Directory” oraz 

„SharePoint - uprawnienia”, dla obiektów podanych w konfiguracji tych akcji.  

Informacja o wykonaniu synchronizacji pojedynczego użytkownika widoczna jest 

w historii synchronizacji WEBCON BPS Designer Studio (Konfiguracja systemu -> 

Lista użytkowników BPS -> Historia synchronizacji). 
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3.12. Schemat graficzny obiegu 

Rozbudowano graficzny designer obiegu o dodatkowe funkcjonalności 

zwiększające użyteczność i czytelność schematu graficznego. 

 Wprowadzono możliwość ustawiania kolorów ścieżek (opcja „Pokoloruj” z 

menu kontekstowego ścieżki) 

 Dodano możliwość tworzenia komentarzy do diagramu w postaci krótkich 

notatek (opcja „Utwórz notatkę” z menu kontekstowego schematu 

graficznego) 

 Dodano możliwość wprowadzenia/edycji opisu ścieżki (opcja „Edytuj opis” 

z menu kontekstowego ścieżki) 

 Dodano wyświetlanie opisu ścieżki w oknie „tooltip” (po najechaniu 

kursorem na ścieżkę) 
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3.13. Wyszukiwanie źródeł i połączeń 

Wprowadzono widok listy wszystkich źródeł danych i połączeń z możliwością 

wyszukiwania na podstawie ich nazwy połączenia lub źródła. 

 

 

 

3.14. Import kursu walut z Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej 

Wprowadzono możliwość pobierania kursów walut na podstawie kursów 

publikowanych przez Centralny Bank Federacji Rosyjskiej. Opcja dostępna jako 

źródło danych w konfiguracji pobierania kursów walut. 

W chwili obecnej możliwe jest pobieranie kursów walut z jednego z wybranych 

banków: 

 Europejski Bank Centralny 

 Narodowy Bank Polski 

 Centralny Bank Federacji Rosyjskiej 
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4. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono działanie HotFolder powodujące w niektórych przypadkach 

niepoprawne niedołączanie plików do wcześniej utworzonego elementu. 

 [Ogólne] Poprawiono sposób weryfikowania aktywności serwisu WEBCON BPS w 

przypadku rozbieżności czasu serwera bazy danych i serwera serwisu. 

 [Ogólne] Poprawiono działanie mechanizmu importu konfiguracji źródeł danych 

SOAP. 

 [Ogólne] Poprawiono błąd konfiguracji źródeł danych w HotMailBox 

uniemożliwiający ustawienie różnych źródeł danych w kilku HotMailBox. 

 [Ogólne] Poprawiono sposób formatowania tekstu w źródłach danych SharePoint 

korzystających z kolumn typu wiele wierszy tekstu. Dodatkowe tagi HTML-owe nie 

są wyświetlane. 

 [Ogólne] Wprowadzono szereg drobnych poprawek w funkcjonalności 

synchronizacji Listy użytkowników BPS z AD, rozwiązujących błędy synchronizacji, 

wynikające z nietypowych konfiguracji AD. 

 [Ogólne] Poprawiono działanie uwierzytelniania z wykorzystaniem ADFS w 

przypadku loginów zawierających znak myślnika. 

 [Procesy] Poprawiono działanie opcji testowania zapytań w konfiguracji WEBCON 

BPS Designer Studio w przypadku korzystania z różnych parametrów połączeń do 

środowisk DEV/TEST/PROD. 

 [Procesy] Poprawiono wstawianie wartości z systemowego schowka do kontrolek 

formatek BPS Designer Studio. 

 [Procesy] Dodano możliwość wprowadzenia wielu adresów e-mail w konfiguracji 

powiadomień dla trybu wdrożeniowego. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób wyświetlania nazwy kolumny w atrybucie Tabela 

danych. Nazwa kolumny pobierana jest z konfiguracji atrybutu nie z nazwy 

kolumny w zapytaniu. 

 [Atrybuty] Poprawiono obsługę znaków klawiatury numerycznej dla atrybutu typu 

liczba zmiennoprzecinkowa wyświetlanego w przeglądarce Internet Explorer. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie wyszukiwania w atrybutach wyboru przy 

ustawieniu trybu "Zawiera frazę" oraz źródle danych BPS. 

 [Atrybuty] W celu poprawienia wydajności list pozycji, kolumny wyboru ustawiane 

przez inne kolumny wyboru nie będą walidowane. Tylko pierwsza kolumna wyboru 

będzie walidowana podczas ustawiania wartości. 

 [Reguły] Poprawiono działanie Reguł formularza w przypadku odwoływania się do 

wartości atrybutów niewidocznych na formularzu. 

 [Reguły] Poprawiono działanie funkcji IS IN Reguł biznesowych w przypadku 

wartości pustych. 

 [Obiegi] Poprawiono sposób generowania schematu obiegu zawierającego paski 

przewijania. 

 [Obiegi] Poprawiono sposób wyświetlania w zakładce konwersacji e-mail 

ucinanych dat. 
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 [OCR] Poprawiono ucinanie dokumentów poziomych w załącznikach 

przetwarzanych przez OCR AI. Poprawka błędu wymaga aktualizacji wersji 

komponentu FineReader 11. 

 [OCR] Poprawiono działanie akcji Naucz OCR w przypadku bloków nauki 

znajdujących się na dwóch stronach dokumentu. 

 [OCR] Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie logów wykonania nauki OCR z 

poprzedniego jej wykonania. 

 [Akcje] Zablokowano wstawianie niedozwolonych znaków w nazwie pliku 

tworzonego przez akcję generowania Excel. 

 [Akcje] Poprawiono błąd uruchamiania akcji cyklicznych powodujący w 

niektórych przypadkach przerwanie działania cyklu. 

 [Akcje] Poprawiono zapis konfiguracji akcji wysyłki konfigurowanego maila w 

przypadku użycia Reguły biznesowej z parametrami. 

 [Akcje] Poprawiono działanie opcji "testuj" w konfiguracji akcji Przesuń obieg SQL. 

 [Web Part] Wprowadzono poprawkę wydajnościową w mechanizmie 

wyszukiwania SWE niwelującą ponowne wykonywanie dodatkowego zapytania. 

 [Web Part] Poprawiono wygląd okna masowej akceptacji w Web Part SWE. 

 [Web Part] Poprawiono sposób wyświetlania etykiet wykresów. 

 [Mobilne] Dla formularza urządzeń mobilnych poprawiono kolejność wykonywania 

Reguł formularza powodującą nieaktualizowanie się wartości atrybutów z 

powiązaniem do innych atrybutów. 

 [Dodatki] Poprawiono działanie konfiguracji i testu dodatków SDK w przypadku 

uruchomienia BPS Studio z uwierzytelnieniem User + Password. 
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2017.1.2.121 

1. Poprawa błędów 

 [Add-In] Poprawiono błąd dodatku WORD powodujący wyjątki przy próbie 

konfiguracji szablonu umieszczonego na liście SharePoint. 

 [Procesy] Poprawiono działanie zmiennej zwracającej ostatnio wpisaną treść 

komentarza. 

 [Procesy] Poprawiono działanie mechanizmu eksportu procesu w przypadku 

użycia w procesie reguły biznesowej zawierającej funkcję SQL COMMAND 

wykorzystująca zmienną procesu. 

 [Atrybuty] Poprawiono wydajność działania okna konfiguracji filtrów źródeł 

danych. 

 [Atrybuty] Dla przeglądarki Internet Explorer poprawiono obsługę klawiatury 

numerycznej przy wpisywaniu wartości do atrybutu Liczba zmiennoprzecinkowa. 

 [Atrybuty] Dodano możliwość wyszukiwania według nazwiska osób w atrybucie 

typu Osoba lub grupa. 

 [Reguły] Poprawiono działanie reguły widoczności akcji powodujące błędy 

JavaScript na formularzu. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji SOAP powodujące w pewnych przypadkach 

błędy przy próbie edycji konfiguracji akcji. 
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2017.1.2.109 

1. Nowości   

 [Procesy] Dla źródeł danych oraz akcji wywołania SOAP i REST wprowadzono 

możliwość korzystania z Proxy. 

 [Procesy] Dodano możliwość uruchomienia synchronizacji listy użytkowników BPS w 

trybie rozszerzonej diagnozy. 

 [Procesy] Dodano możliwość uruchamiania synchronizacji listy użytkowników BPS w 

trybie synchronizacji całościowej. Wybór trybu działania dostępny jest w 

konfiguracji synchronizacji z poziomu WEBCON BPS Designer Studio. 

 [Reguły] Wprowadzono obsługę atrybutów typu panel zakładek, zakładka, grupa 

atrybutów przez funkcje Reguł biznesowych HIDE oraz SHOW. 

 

2. Poprawa błędów 

 [Dodatki] Poprawiono sposób dodawania załączników w dodatku do Outlook. 

 [Ogólne] Poprawiono sposób przypisywania licencji dla BPS Designer Studio w 

przypadku logowania użytkownika z podaniem hasła. 

 [Ogólne] Poprawiono sposób wyszukiwani grup SharePoint z uwzględnieniem 

wszystkich zbiorów witryn web aplikacji w konfiguracji akcji Wyślij konfigurowalny e-

mail, konfiguracji powiadomień masowych oraz warunkach widoczności 

atrybutów. 

 [Ogólne] W edytorach wyrażeń SQL i JavaScript poprawiono wyświetlanie 

zmiennej typu identyfikator listy pozycji. 

 [Procesy] Poprawiono działanie mechanizmu eksport-import w przypadku 

przenoszenia konfiguracji atrybutów SDK. 

 [Procesy] Poprawiono sposób migracji konfiguracji źródeł danych z niższych wersji 

systemu uwzględniając źródła podrzędne. 

 [Procesy] Poprawiono mechanizm identyfikacji elementów powiązanych w trakcie 

eksportu procesu. 

 [Procesy] Poprawiono obsługę synchronizacji z AD w przypadku CN 

zawierającego przecinek. 

 [Reguły] Poprawiono działanie silnika Reguł formularza w przypadku dużej ilości 

reguł uruchamianych dla jednego formularza. 

 [Reguły] Poprawiono obsługę spółek dla źródeł danych wykorzystywanych w 

Regułach biznesowych. 

 [OCR] W akcji rozpoznania OCR poprawiono sposób formatowanie dat z 

uwzględnieniem ustawionej kultury języka. 

 [Akcje] Poprawiono generowanie dokumentu WORD w przypadku użycia atrybutu 

wiele wierszy tekstu. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji dodania użytkownika do grupy w przypadku 

użytkowników zewnętrznych. 
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 [Akcje] Poprawiono mechanizm tłumaczeń w przypadku konfiguracji akcji 

bazującej na wzorcu. 

 [Akcje] Poprawiono sposób generowania kodu kreskowego zakrywającego 

sygnaturę dokumentu.  

 [Akcje] Poprawiono generowanie dokumentów WORD korzystających z atrybutu 

typu "Wiersz danych". 
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2017.1.2.83 

1. Informacje 

4. Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu 

Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 2017.1.1.x, 

nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu.  

Aby import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i 

dokonać ponownego eksportu procesów. 

 

2. Nowości 

2.1. Atrybut typu e-mail 

System został rozbudowany o nowy typ atrybutu pozwalający na walidację i 

zapis adresu e-mail. Konfiguracja atrybutu umożliwia zdefiniowanie domyślnego 

adresata, adresata DW i UDW, tematu oraz treści maila. Kliknięcie atrybutu na 

formularzu powoduje otwarcie domyślnego klienta poczty i utworzenie 

wiadomości zgodnie z uzupełnioną konfiguracją. 

Atrybut typu e-mail dostępny jest również jako typ kolumny listy pozycji. 
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2.2. Rozbudowa WEBCON BPS Outlook Add-In 

2.2.1. Wyszukiwanie według ID lub sygnatury elementu 

Wprowadzono możliwość szybkiego wyszukania w skrzynce odbiorczej 

powiązanych z elementem e-maili. Opcja dostępna jest w menu kontekstowym 

dostępnym po najechaniu na sygnaturę danego elementu w dodatku WEBCON 

BPS Outlook Add-In.  

  

 

 

2.2.2. Edycja załączników bezpośrednio w dodatku 

Wprowadzono możliwość otwierania oraz edycji 

plików dołączonych jako załączniki do elementów 

obiegu bezpośrednio w dodatku WEBCON BPS 

Outlook Add-In. Edycja załącznika możliwa jest 

przez podwójne kliknięcie myszki na konkretnym 

pliku w menu „Załączniki”. W menu kontekstowym 

dostępne są również opcje edycji oraz pobrania 

pliku na dysk lokalny. 

Uwaga, aby móc korzystać z funkcjonalności 

edycji plików bezpośrednio z poziomu WEBCON 

BPS Outlook Add-In należy w konfiguracji 

właściwego formularza włączyć opcję „Edycja 

przez listę” (WEBCON BPS Designer Studio -> Obieg 

dokumentów -> Formularz (klasyczny/mobilny) -> 

właściwości kontrolki załączników -> Edycja przez 

listę). 
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2.2.3. Element obiegu widoczny w kontekście zaplanowanego spotkania 

Wprowadzono możliwość skojarzenia wydarzenia zaplanowanego w kalendarzu 

MS Outlook z konkretnym elementem obiegu. Połączenie elementu z 

wydarzeniem w kalendarzu wymaga wstawienia do jego tematu identyfikatora 

elementu (menu kontekstowe sygnatury -> Wstaw identyfikator do tematu). Po 

otwarciu wydarzenia z kalendarza dodatek WEBCON BPS Outlook Add-In 

wyświetli skojarzony element. 

 

2.2.4. Automatyczne przejście do wystartowanego elementu 

Po wystartowaniu elementu obiegu przez przeciągnięcie pliku lub wiadomości e-

mail na kafelek skrótu w panelu dodatku do Outlook, element zostanie 

wystartowany zgodnie ze skonfigurowaną w skrócie ścieżką. Następnie 

automatycznie zostanie otworzony podgląd tego elementu w WEBCON BPS 

Outlook Add-In. 

 

2.2.5. Obsługa wielu spółek 

Wprowadzono możliwość skonfigurowania spółki przy definiowaniu skrótu 

startowania obiegów. 

 

2.2.6. Możliwość dodania opisu załącznika 

Wprowadzono możliwość dodawania opisu dla plików dołączanych do 

elementu. Opis może być definiowany w trakcie dodawania załącznika 

(przeciąganie pliku na zakładkę załączników w otwartym elemencie) lub przez 

opcję „Edytuj nazwę i opis” z menu kontekstowego na załączniku. 

 

2.2.7. Wyświetlanie załączników wraz z kategorią 

W zakładce załączników wyświetlanego elementu w WEBCON BPS Outlook Add-

In dodano wyświetlanie kategorii, do której należy załącznik. 
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2.3. Nawigacja do elementu wybranego w polu wyboru  

Dla atrybutu pole wyboru typu „Wybór z autouzupełnianiem”, „Okno wyboru” 

oraz kolumn listy pozycji typu „Wybór z autouzupełnianiem” i „Wybór z 

wyszukiwaniem” wprowadzono możliwość włączenia nawigacji do wybranego 

w atrybucie elementu. Włączenie nawigacji jest możliwe gdy źródłem danych 

dla pola wyboru jest źródło typu BPS, czyli element do którego przekieruje link 

również został stworzony w systemie WEBCON BPS. 

 

 

 

Link do wybranego elementu dostępny jest zarówno w trybie odczytu jak i w 

trybie edycji formularza (jako dedykowany przycisk obok kontrolki wyboru).  

Link do wybranego elementu dostępny jest również w atrybucie jeśli zostanie 

skonfigurowany jako kolumna w web part SWE. 
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2.4. Nawigacja do elementu w Tabeli danych i Wierszu danych 

Dla atrybutów Tabela danych oraz Wiersz danych wprowadzono możliwość 

włączenia nawigacji do elementu obiegu w przypadku gdy źródłem dla tych 

atrybutów jest źródło BPS. Włączenie opcji „Link do elementu” dla danej 

kolumny pozwala z poziomu kontrolki formularza otworzyć formularz 

powiązanego elementu. 
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2.5. Reguły 

2.5.1. Funkcja USER IS ONE OF 

W kreatorze reguł biznesowych dodano funkcję USER IS ONE OF pozwalającą na 

sprawdzenia czy podany użytkownik jest członkiem wskazanej grupy. 

 

 

 

2.5.2. Parametry reguł biznesowych 

Wprowadzono możliwość użycia parametrów definiowanych dla Reguł 

biznesowych wewnątrz funkcji pobierających dane ze źródeł danych (DATA 

SOURCE VALUE) oraz baz typy SQL i ORACLE (SQL COMMAND). 

Rozbudowa pozwala na tworzenie parametryzowanych zapytań SQL oraz filtrów 

na źródłach danych. 

 

2.5.3. Funkcja COLLECTION 

Dla Reguł Biznesowych oraz Reguł formularza wprowadzono funkcję 

COLLECTION pozwalającą na tworzenie listy wartości. 
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2.5.4. Funkcje modyfikacji wyglądu kontrolek 

Kreator  Reguł formularza rozbudowano o zestaw funkcji pozwalający na 

dynamiczne definiowanie kroju, rozmiaru, koloru czcionki, koloru tła kontrolki oraz 

etykiety atrybutu na formularzu. Funkcje działają jednolicie na formularzu 

klasycznym jak i formularzu dla urządzeń mobilnych. 

 

 

 

2.5.5. Stałe systemowe w Regułach formularza 

W kreatorze Reguł formularza dodano możliwość korzystania z atrybutów 

systemowych. 

 

2.6. Wyszukiwanie funkcji i operatorów na drzewie podpowiedzi 

Wprowadzono możliwość wyszukiwania funkcji i operatorów w oknie 

podpowiedzi Reguł biznesowych i Reguł formularza. 
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2.7. Źródła danych BPS 

2.7.1. Formatowanie danych zgodnie z konfiguracją atrybutów 

Wprowadzono rozpoznawanie typów danych dla kolumn w źródłach danych 

BPS. Dzięki rozbudowie wartości atrybutów typu liczba zmiennoprzecinkowa oraz  

data i godzina skonfigurowanych jako kolumny źródła danych, formatowane są 

zgodnie z ustawieniami atrybutu. 

2.7.2. Możliwość odczytania ID wartości atrybutu 

Dla atrybutów wyboru oraz atrybutów systemowych (Proces, Obieg, Krok, Typ 

formularza, Podtyp formularza, Spółka) wprowadzono możliwość pobrania ID 

wartości atrybutu. 

 

2.8. Reguły biznesowe w akcji generowania WORD 

Wprowadzono możliwość korzystania z Reguł biznesowych przy tworzeniu 

szablonów dokumentów Word w dodatku WEBCON BPS Word Add-In. Reguły są 

uwzględniane w trakcie generowania dokumentu Word przez akcję 

generowania pliku Word. 

 

2.9. Generowanie dokumentacji procesu 

2.9.1. Wizualizacja reguł 

Dla automatycznie generowanej dokumentacji procesu wprowadzono wizualny 

podgląd reguł biznesowych oraz formularza. 

 

2.9.2. Niemieckojęzyczny szablon 

Wprowadzono standardowy niemieckojęzyczny szablon dla automatycznie 

generowanej dokumentacji procesu. 
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2.10. Synchronizacja Listy użytkowników z AD 

2.10.1. Synchronizacja pojedynczego użytkownika 

Wprowadzono możliwość synchronizacji pojedynczego użytkownika Active 

Directory. Synchronizacja pozwala na szybkie ręczne odświeżenie danych 

istniejącego użytkownika lub pobranie danych użytkownika utworzonego w AD,  

bez konieczności oczekiwania na pełną synchronizację uruchamianą przez 

system zgodnie z harmonogramem.  

 

 

 

2.10.2. Optymalizacja wydajnościowa synchronizacji 

Wprowadzono poprawki wydajnościowe procesu synchronizacji Listy 

użytkowników BPS z Active Directory. 
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2.11. Import kursu walut z EBC 

Wprowadzono możliwość pobierania kursów walut na podstawie European 

Central Bank (https://www.ecb.europa.eu). 

 

2.12. Niemieckojęzyczne WEBCON BPS Designer Studio 

Wprowadzono możliwość korzystania z WEBCON BPS Designer Studio w wersji 

niemieckojęzycznej. 
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3. Zmiana działania 

3.1. Wprowadzenie Reguł biznesowych oraz Połączeń w konfiguracjach akcji 

3.1.1. Zmiany formatek konfiguracji akcji 

W związku z wprowadzeniem Reguł biznesowych oraz Połączeń w 

konfiguracjach akcji:  

 Zmień wartość pola,  

 Zmień wartość pola SQL,  

 Walidacja formularza  

 Zmień wartość listy pozycji 

Zmianie uległ interfejs użytkownika i sposób konfigurowania parametrów akcji. 

Po aktualizacji do wersji 2017.1.2 parametry tworzone w oparciu o zapytania SQL 

zostaną automatycznie przekształcone na Reguły biznesowe z wykorzystaniem 

funkcji SQL COMMAND. 

 

3.1.2. Zmiana nazwy akcji Zmień wartość pola SQL 

Zmieniono nazwę akcji „Zmień wartość pola (SQL)” na „Zmień wartość wielu 

pól”. Działanie akcji pozostało bez zmian. 

 

3.2. Usunięto możliwość aktualizacji elementów w dodatku WORD 

Z dodatku WEBCON BPS Word Add-In usunięta została możliwość aktualizowania 

danych w szablonie w oparciu o aktualne wartości formularza. 

Funkcjonalność aktualizacji i generowania plików Word przy pomocy akcji 

Generuj plik Word pozostała niezmieniona. 

 

3.3. Zmiana nazw funkcji RUN SQL, RUN SDK w Regułach biznesowych 

W kreatorze reguł biznesowych funkcje RUN SQL oraz RUN SDK zostały 

zastąpione odpowiednio funkcjami SQL COMMAND, SDK EXECUTION. 

Nowe funkcje wraz z funkcją DATASOURCE VALUE umieszczone zostały w węźle 

Integracja. 
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4. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono obsługę kont systemowych w Liście Użytkowników BPS. 

 [Ogólne] Dla źródeł danych typu BPS poprawiono obsługę transakcyjności 

wykonywania zapytań. 

 [Ogólne] Poprawiono widoczność załączników typu email w zakładkach kontrolki 

załączników. 

 [Ogólne] Poprawiono układ formatek konfiguracji dla rozdzielczości 125 DPI. 

 [Ogólne] Poprawiono widoczność atrybutów grupujących w oknie podpowiedzi 

kreatorów zapytań SQL. 

 [Procesy] Poprawiono działanie zmiennej "Przełożony" w przypadku braku 

przełożonego dla użytkownika. 

 [Procesy] Poprawiono synchronizacje kolumny COS_JobTitle w cache struktury 

organizacyjnej. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób formatowania kwot w oknach wyszukiwania pól 

wyboru. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie atrybutu typu Osoba lub grupa w przypadku 

ograniczenia wyboru do grupy zawierającej nieaktywnych użytkowników. 

 [Atrybuty] Dla przeglądarki Internet Explorer Poprawiono formatowanie długiego 

tekstu w kolumnie typu wiele wierszy tekstu dla atrybutu Lista pozycji.  

 [Akcje] Poprawiono generowanie dokumentów WORD w rosyjskich ustawieniach 

przeglądarki. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji "Wybór ścieżki (lista)" uruchamianej na 

zdarzeniu "Na otwarcie w przeglądarce". 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji wykonywanych na zdarzenie Time Out w 

interwałach czasowych. 

 [Akcje] Poprawiono odświeżanie wartości zawężanych filtrem danych po 

wykonaniu akcji "Zmień wartość pola". 

 [Reguły] Poprawiono działanie funkcji reguł formularza w trybie JavaScript -  

CheckIfAttExists(). 

 [OCR] Poprawiono filtrowanie danych warstwy tekstowej OCR przy pomocy 

predefiniowanych masek. 

 [Web Part] Zoptymalizowano wydajność wyświetlania danych w raporcie SWE przy 

filtrowaniu z użyciem kolumny wyliczanej. 
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2017.1.1.127 

1. Nowości 

 [Atrybuty] Dla atrybutów "Pojedynczy wiersz tekstu" oraz "Wiele wierszy tekstu" 

dodano nowy typ zmiennej pozwalający używać w konfiguracji akcji REST tekstu 

enkodowanego, obsługującego znaki specjalne wprowadzone w tych 

atrybutach. 

 

2. Informacje   

 [Procesy] Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania 

mechanizmu Eksport-Import. Paczek eksportu, które zostały utworzone w wersjach 

do 2017.1.1.112, nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu.  

Aby import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i 

dokonać ponownego eksportu procesów. 

 

3. Poprawa błędów   

 [Ogólne] Poprawiono obsługę kont systemowych w Liście Użytkowników BPS. 

 [Ogólne] Dla źródeł danych typu BPS poprawiono obsługę transakcyjności 

wykonywania zapytań. 

 [Ogólnie] Poprawiono widoczność załączników typu email w zakładkach kontrolki 

załączników. 
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2017.1.1.112 

1. Nowości 

 [Dodatki] Rozbudowano dodatek do Outlook o możliwość podania spółki w 

konfiguracji kafelka tworzenia nowego elementu obiegu. 

 

2. Zmiana działania 

 [Ogólne] Poprawiono obsługę synchronizacji Listy użytkowników BPS z Active 

Directory w przypadku, gdy w AD istnieją użytkownicy o identycznych 

identyfikatorach UPN. Taka sytuacja powoduje obecnie ostrzeżenie w logu 

synchronizacji, żaden ze zdublowanych użytkowników nie jest synchronizowany. 

Pozostała część synchronizacji wykonywana jest poprawnie. 

 [Akcje] Dodano możliwość uruchamiania wielu akcji nauki OCR AI na jednej 

ścieżce przejścia. 

 

3. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono odświeżanie cache po zapisie zmian w WEBCON BPS Studio. 

 [Ogólne] Poprawiono synchronizację Listy użytkowników BPS. W przypadku 

wprowadzenia identyfikatora użytkownika dużymi literami użytkownicy byli 

dublowani. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie filtrów dla źródeł danych w atrybutach typu Pole 

wyboru. 

 [Akcje] Poprawiono testowe wysyłanie maila w konfiguracji akcji Wyślij 

konfigurowalny e-mail. 
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2017.1.1.86 

1. Poprawa błędów 

 [Ogólnie] Wydłużono czas oczekiwania na odpowiedź Active Directory przy 

pobieraniu struktury organizacyjnej w konfiguracji synchronizacji Listy 

Użytkowników. 

 [OCR] Poprawiono obsługę znaków specjalnych w dokumentach przetwarzanych 

akcją Rozpoznaj OCR AI. 

 [Akcje] Poprawiono obsługę aktualizacji zmiennych w akcji Wywołaj REST Web 

service. 
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2017.1.1.77 

1. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono zachowanie przycisku Powrót w Historii elementu. 

 [Ogólnie] Poprawiono wyświetlanie aktualnego kroku w panelu statusu w 

przypadku niepoprawnej walidacji formularza. 

 [Procesy] Poprawiono błąd mechanizmu eksport-import procesu mogący 

powodować wyjątek w trakcie importu powiązanych procesów. 

 [Atrybuty] Poprawiono zachowanie mechanizmu generowania postbacku dla 

atrybutu typu Liczba zmiennoprzecinkowa. 

 [Atrybut] Poprawiono wyświetlanie przycisku 'Dodaj' na Liście pozycji w przypadku 

dużej ilości kolumn. 

 [Akcje] Poprawiono obsługę znaków specjalnych w wartościach zmiennych 

używanych w akcji wywołania Web serwisu REST. 

 [Akcje] Poprawiono obsługę zmiennych w akcji wywołania Web serwisu SOAP. 

 [Web Part] Poprawiono sposób wyświetlania etykiet w web part SWC. 

 [Web Part] Poprawiono zapis stanu filtra pola wyboru na raportach SWE. 

 [Web Part] Poprawiono zapamiętywanie stronicowania i wybranych filtrów na 

Web Parcie Raport SWE. 

 [Mobilne] Poprawiono sposób obsługi połączeń dla powiadomień PUSH. 

 [Mobilne] Poprawiono sposób obsługi kolejki wysyłki powiadomień PUSH na 

aplikacjach mobilnych. 

 [Mobilne] Poprawiono otwieranie linków w aplikacji mobilnej dla atrybutu typu 

Wiersz SQL. 

 [Add-In] Poprawiono błąd dodatku WORD powodujący wyjątek w przypadku 

korzystania z atrybutu globalnego typu osoba lub grupa. 
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2017.1.1.54 (Premiera) 

1. Informacje 

5. Z uwagi na zmianę sposobu zapisywania konfiguracji Web Partów dotyczących WEBCON 

BPS, podczas aktualizacji z wersji starszych niż 2017.1.x.x zostanie przeprowadzona 

migracja konfiguracji. Konfiguracja zostanie zapisana w bazie WEBCON BPS. Aby migracja 

przebiegła poprawnie konieczne jest, by żadna ze stron systemu SharePoint na której 

umieszczone są Web Party WEBCON BPS nie była w trybie „checkout” lub w trybie 

roboczym. 

Aby zapobiec niepełnej migracji, w instalatorze wprowadzono krok weryfikacji warunków 

wstępnych do migracji. Instalator sprawdza witryny SharePoint, listuje wszystkie witryny w 

trybie „Checkout” i umożliwia automatyczne odrzucenie trybu „Checkout” na witrynach. 

Następnie listowane są wszystkie witryny w trybie roboczym. Użytkownik musi podjąć 

decyzję, czy zmienia tryb witryn, czy też witryny te mają być pominięte. 

 

6. Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu Eksport-

Import. Paczek eksportu, które zostały utworzone w wersjach do 2016.1.3.x, nie będzie 

można zaimportować do najnowszej wersji systemu.  

Aby import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i dokonać 

ponownego eksportu procesów. 

 

7. Instalacje WEBCON BPS wykorzystujące komponent FineReader 11 wymagają aktualizacji 

tego komponentu do wersji 11.1.19.48. Poprzednia wersja komponentu to 11.1.10.100. 

Issue BT#17358 

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z instrukcją instalacji komponentu 

FineReader 11 dostępną pod adresem http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/ lub 

http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/. Proces instalacji wymaga posiadania 

numeru aktywnego klucza produktu oraz dostępu do licencji produktu. 

 

W celu aktualizacji należy 

a. Deaktywować licencję na produkt FineReader 11 

b. Odinstalować poprzednią wersję komponentu usuwając rejestru systemowego 

serwera, na którym zainstalowany jest komponent FineReader 11, następujące 

rejestry 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ABBYY\SDK\11 

HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY\SDK\11     

c. Uruchomić instalator WEBCON BPS 2017 i postępować zgodnie z instrukcją podaną 

w artykule http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/ lub 

http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/ 

d. Ponownie aktywować licencję produkt FineReader 11 

http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/
http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/
http://kb.webcon.pl/ocr-ai-instalacja/
http://howto.webcon.com/ocr-ai-installation/
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8. W wersji 2017 systemu WEBCON BPS została zmieniona wersja silnika OCR AI. Z tego 

względu we wszystkich projektach OCR AI wykorzystujących 

WebCon.OcrAI.Projects.CommonInvoice.dll w wersji 5.x.x.x i niższej, należy ręcznie 

zaktualizować plik DLL projektu. 

 

Jak wyszukać projekty używające starszej wersji pliku. 

a. Na właściwym środowisku uruchomić WEBCON BPS Designer Studio 

b. W panelu "Konfiguracja systemu" rozwinąć gałąź "Projekty OCR AI" 

c. Na każdym elemencie gałęzi "Projekty OCR AI" zweryfikować wartości "Nazwa 

pliku DLL" oraz "Wersja pliku DLL". 

d. Jeśli nazwa pliku to "WebCon.OcrAI.Projects.CommonInvoice.dll" oraz wersja pliku 

to 5.x.x.x lub niższa (gdzie x jest dowolną cyfrą) wówczas należy wykonać 

aktualizację pliku projektu. 

Jak wykonać aktualizację pliku projektu OCR AI. 

 

a) Na gałęzi "Projekty OCR AI" zaznaczyć projekt wymagający aktualizacji. 

b) Z paska akcji wybrać "Aktualizuj" a następnie wskazać właściwy plik .zip 

zawierający najnowszą wersję projektu. Pliki z najnowszymi wersjami projektu 

dostarczane są w każdym wydaniu systemu WEBCON BPS i są dostępne w 

katalogu WebconWorkFlow\OcrAI\Projects publikowanej wersji. 

Plik "PL_CommonInvoice - 6.x.x.x.zip" zawiera aktualne pliki dla projektów faktury 

uniwersalnej. 

Plik "PL_CommonInvoiceWithoutTaxID - 6.x.x.x.zip" zawiera aktualne pliki dla projektów 

faktury uniwersalnej wraz z rozpoznawaniem NIP Sprzedającego. 

Plik "PL_TaxID - 6.x.x.x.zip" zawiera aktualne pliki dla projektu z rozpoznawaniem NIP 

Sprzedającego. 

a. Potwierdzić wybór pliku aktualizacji. 

b. W oknie "Wybierz składniki projektu" pozostawić zaznaczoną jedynie opcję "Plik 

DLL", należy odznaczyć opcję "Sieć ogólna". 

c. Potwierdzić konfigurację przyciskiem OK. 

d. Jeśli wskazany został niewłaściwy plik aktualizacji, nieodpowiadający 

aktualizowanemu projektowi, pojawi się ostrzeżenie "Nie można zaktualizować 

projektu OCR AI, ponieważ wybrany projekt ma inne definicje pól". Proces 

aktualizacji nie zostanie wykonany. 

e. Po poprawnej aktualizacji wartość "Wersja pliku DLL" aktualizowanego projektu 

zostanie zmieniona na 6.x.x.x 

f. Aktualizacja nie zmodyfikuje definicji pól niestandardowych utworzonych w 

aktualizowanym projekcie. Modyfikacji nie ulegną również sieci dedykowane. 

 

Powyższa informacja dotyczy systemów w których wykorzystywane są projekty OCR AI 

utworzone w oparciu o projekty sieci uniwersalnych. 
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2. Nowości 

2.1. Reguły formularza 

Wprowadzono możliwość tworzenia Reguł formularza sterujących zachowaniem 

formularza po stronie przeglądarki użytkownika. Reguły formularza tworzone są 

przy użyciu graficznego edytora reguł.  

 

 

 

Równocześnie pozostawiona została możliwość skorzystania z „Trybu JavaScript”, 

w którym zachowanie formularza zmieniane jest przy użyciu skryptu JavaScript. 

Reguły formularza mogą być stosowane zamiennie z dotychczasowym Trybem 

JavaScript. Tryb JavaScript został zachowany ze względu na kompatybilność z 

dotychczasowymi wersjami systemu WEBCON BPS. 

Migracja z wersji niższych (8.x, 2016.x) nie zamienia zastosowanych wcześniej 

skryptów JavaScript na Reguły formularza. 
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2.2. Reguły biznesowe 

2.2.1. Nowe operatory 

W kreatorze graficznym reguł biznesowych wprowadzono dodatkowe 

operatory. 

 

EMPTY – reprezentuje pustą wartość atrybutu. Może być wykorzystywana w 

operacjach porównania do określenia czy atrybut dowolnego typu (wartość 

tekstowa, wartość liczbowa, pole wyboru) posiada wprowadzoną wartość. 

 

NOW – zwraca bieżącą datę i czas. Może być wykorzystany w operacjach w 

które wymagają uwzględnienia czasu  

 

TODAY – zwraca bieżącą datę. Może być wykorzystany w operacjach które 

wymagają podania jedynie daty bez uwzględnienia czasu. 

 

2.2.2. Funkcje pobierania wartości ze źródeł danych 

W kreatorze graficznym reguł biznesowych wprowadzono dodatkowe funkcje 

pozwalające na pobieranie wartości z zewnętrznych źródeł danych.  

 

DATA SOURCE VALUE – pozwala pobrać wartość ze wskazanego źródła danych 

przy użyciu filtru zawężającego zakres zwracanych danych. Konfiguracja funkcji 

umożliwia wskazanie kolumny źródła z której pobrana zostanie wartość. W 

przypadku zdefiniowania filtru pobierającego wiele wierszy danych ze źródła, 

wartością zwróconą przez funkcję będzie wartość z pierwszego wiersza danych. 

 

RUN SQL – pozwala wykonać zapytanie SQL i pobrać wartość ze źródła typy SQL, 

Oracle oraz Bieżącej bazy BPS. Konfiguracja funkcji umożliwia zdefiniowanie 

zapytania SQL, wskazanie „Połączenia” na którym zostanie wykonane zapytanie 

oraz określenia kolumny z której pobrana zostanie wartość. W przypadku 

zdefiniowania zapytania pobierającego wiele wierszy danych, wartością 

zwróconą przez funkcję będzie wartość z pierwszego wiersza danych. 

 

RUN SDK – pozwala na uruchomienie Reguły biznesowej SDK.  

 

2.2.3. Pobieranie listy użytkowników 

W kreatorze graficznym reguł biznesowych wprowadzono funkcję GET USERS 

pozwalającą definiować listę użytkowników. 
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2.3. Połączenia i źródła danych 

2.3.1. Połączenia do dla źródeł danych 

Wprowadzono możliwość niezależnego definiowania połączeń dla źródeł 

danych typu: 

 Baza danych MSSQL 

 Baza danych Oracle 

 Web service SOAP 

 Web service REST 

 

 

Nowa funkcjonalność pozwala skonfigurować parametry połączenia do 

właściwego serwera na środowisku DEV/TEST/PROD. Utworzenie Połączenia jest 

niezbędne w celu poprawnej konfiguracji źródeł danych Baza MSSQL, Baza 

Oracle, SOAP Web Service, REST Web Service. 
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Dodatkową opcją jest możliwość skorzystania z Połączenia jako uniwersalnego 

źródła danych dla atrybutów zasilanych źródłem SQL (np. Pole wyboru, Wykres, 

Tabela SQL). W takim przypadku wybór połączenia typu Baza MSSQL lub Baza 

Oracle pozwala na definiowanie zapytania zwracającego dane inicjalizujące 

atrybut, bezpośrednio w jego konfiguracji. 

 

 

 

Migracja z wersji niższych 

W trakcie aktualizacji systemu do wersji WEBCON BPS 2017, dla źródeł danych 

typu Baza SQL, Baza Oracle, SOAP Web Service, REST Web Service, połączenia 

zostaną utworzone automatycznie. Parametry połączeń zostaną skopiowane z 

wcześniejszej konfiguracji źródeł danych. 
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2.3.2. Źródło danych typu WEBCON BPS 

Wprowadzono nowy typ źródła pozwalający na pobieranie danych tworzonych 

bezpośrednio w systemie WEBCON BPS. Zakres danych zwracanych przez źródło 

typu WEBCON BPS definiowany jest przy pomocy wizualnego kreatora 

umożliwiającego określenie procesu, obiegu, zawężenia oraz kolumn 

dostępnych w źródle. 
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2.3.3. Źródło danych typu Stała lista wartości 

Wprowadzono nowy typ źródła danych Stała lista wartości pozwalający na 

zdefiniowanie stałej listy elementów. Źródeł tego typu można używać do 

inicjalizacji atrybutów Pole wyboru lub Drzewo wyboru. 
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2.3.4. Filtry źródeł danych 

Wprowadzono możliwość wizualnego definiowania filtrów dla źródeł danych 

wykorzystywanych w konfiguracji atrybutów. Filtr umożliwia stworzenie warunku 

zawężającego zakres danych zwracanych przez źródło. Filtr pozwala na 

korzystanie z wartości atrybutów dostępnych na formularzu oraz stałych. 

Podstawowe operatory logiczne i porównania pozwalają na konstruowanie 

wyrażeń i warunków operujących na danych ze źródła. 

 

 

 

W definicji filtra można skorzystać również z trybu zaawansowanej edycji. Tryb ten 

pozwala definiować zawężenia zgodne ze składnią warunku wyszukiwania 

WHERE skryptu SQL. Wyrażenie definiowane w filtrze zawęża dane źródła tylko do 

wierszy spełniających zdefiniowany warunek. 
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2.4. Eksport – Import konfiguracji Web Partów 

Mechanizm eksport – import został rozbudowany o możliwość przenoszenia 

między środowiskami konfiguracji Web Partów powiązanych z eksportowanym 

procesem.  

 

 

 

Kreator eksportu procesu dopuszcza możliwość wyboru Web Partów, które 

zostaną umieszczone w paczce eksportu. Możliwy jest eksport pełnej konfiguracji 

tj. procesu oraz wszystkich jego Web Partów, jak również samego procesu lub 

tylko jednego wybranego Web Partu. 
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Zbiór Web Partów podpowiadany w kreatorze eksportu procesu zależy od 

konfiguracji witryn powiązanych z procesem. Możliwe jest skonfigurowanie wielu 

witryn powiązanych, konfiguracje ta określa się na zakładce Witryny procesu w 

WEBCON BPS Studio. 

 

 

  

Poza Web Partami znajdującymi się na witrynach powiązanych procesu, kreator 

eksportu podpowiada również dodatkowe elementy konfiguracji powiązane z 

eksportowanym procesem, które mogą być opcjonalnie wyłączone z paczki 

eksportu (po odznaczeniu elementu na liście eksportowanych obiektów). 
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Zasady według których kreator eksportu procesu podpowiada poszczególne 

elementy do eksportu są następujące: 

 Proces wraz z procesami powiązanymi 

 Web Party z witryn powiązanych z eksportowanymi procesami 

 Web Party z witryn niepowiązanych z żadnym procesem (widok 

„Niepowiązane z żadnym procesem” na zakładce „Witryny procesu”) 

 Rekurencyjnie, dalsze procesy lub Web Party do których występuje 

odwołanie w konfiguracji aktualnie eksportowanych procesów oraz Web 

Partów 

 

 

 

Uwaga.  

Pełne działanie funkcjonalności wymaga odtworzenia środowiska testowego 

zgodnie z procedura tworzenia środowisk DEV/TEST/PROD dla wersji WEBCON 

BPS 2017.  
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2.5. Lista użytkowników BPS 

Lista użytkowników BPS zawiera pełną listę użytkowników definiowanych w 

systemie WEBCON BPS. Dzięki możliwości synchronizacji z Active Directory, lista 

użytkowników BPS może być cyklicznie aktualizowana o nowo utworzonych 

użytkowników AD. Konfiguracja wszystkich parametrów synchronizacji z Active 

Directory dostępna jest po wybraniu opcji „Konfiguracja synchronizacji”. 
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Istnieje również możliwość dodania do listy użytkowników nie należących do 

synchronizowanej domeny – tzw. Użytkownicy zewnętrzni. Użytkownik zewnętrzny 

identyfikowany jest w systemie na podstawie adresu e-mail wprowadzanego 

podczas dodawania nowego użytkownika zewnętrznego do listy użytkowników 

BPS. 

 

 

 

Dodawanie uprawnień do procesu dla konkretnego użytkownika możliwe jest w 

momencie gdy jest on dostępny na liście użytkowników BPS. 
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2.6. Autentykacja użytkowników zewnętrznych 

System został rozbudowany o możliwość wykorzystania zewnętrznych 

dostawców autentykacji w celu autentykacji użytkowników pracujących w 

systemie WEBCON BPS.  

Uruchomienie funkcjonalności wymaga wcześniejszej instalacji i konfiguracji 

komponentu WEBCON BPS External User Module. Możliwe jest korzystanie z 

następujących dostawców autentykacji: 

 Google 

 LinkedIn 

 Live ID 

 ADFS 

 ACS 
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2.7. Szablon formularza – dowolne kształtowanie zawartości grup oraz zakładek   

Edytor szablonu formularza rozbudowany został o możliwość zmiany układu oraz 

zawartości grup oraz zakładek formularza. Wersja WEBCON BPS 2017 dopuszcza 

możliwość przeciągania (metodą przeciągnij i upuść) atrybutów formularza do/z 

grup i zakładek co daje możliwość dowolnego kształtowania zawartości tych 

elementów grupujących niezależnie dla każdego kroku obiegu. Z nowej 

funkcjonalności można korzystać zarówno definiując wygląd formularza 

klasycznego jak i mobilnego. 
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2.8. Testowe generowanie podglądu maila na podstawie rzeczywistych danych 

Edytor szablonu e-mail został rozbudowany o możliwość wygenerowania 

rzeczywistego podglądu maila wysyłanego z systemu WEBCON BPS. 

Funkcjonalność podglądu maila pozwala wskazać identyfikator konkretnego 

elementu obiegu, którego dane zostaną wykorzystane do wypełnienia 

przygotowanego szablonu danymi. 

W środowiskach wspierających wielojęzyczność (istnieją zdefiniowane języki 

systemu), podgląd maila pozwala na wskazanie języka podglądu na bazie 

którego wygenerowany zostanie docelowego widok e-mail. 

 

 

 

W celu ostatecznej weryfikacji poprawności przygotowanego szablonu istnieje 

możliwość wysłania testowego maila na dowolny adres e-mail. Funkcjonalność 

ta dostępna jest po naciśnięciu przycisku „Wyślij testowy email”. 

 

2.9. Grafika osadzana w szablonach e-mail 

Wprowadzono obsługę załączników graficznych osadzanych w szablonach e-

mail jako pliki w formacie base64. 
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2.10. Weryfikacja spójności konfiguracji 

WEBCON BPS Studio zostało rozbudowane o mechanizm weryfikujący możliwość 

usunięcia elementu konfiguracyjnego (stałej, atrybutu, reguły biznesowej, reguły 

formularza). W momencie gdy usuwany element używany jest w dowolnym 

miejscu konfiguracji procesu, operacja usunięcia jest przerywana.  

 

 

 

By usunięcie elementu było możliwe, konieczna jest modyfikacja konfiguracji w 

taki sposób, aby nie występowały w niej odwołania do usuwanego elementu. 
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2.11. Formatka dodatku WEBCON BPS Outlook  

Wprowadzono zmiany w wyglądzie i 

działaniu formatki prezentujące dane 

elementu w dodatku dla MS Outlook. 

Nowa formatka posiada możliwość 

prezentacji atrybutów, list pozycji, tabel, 

atrybutów w grupach i zakładkach. 

Dostępna jest możliwość uruchamiania 

Reguł formularza modyfikujących układ i 

zawartość formatki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po włączeniu trybu Laboratorium WEBCON 

BPS możliwa jest edycja i zapis danych 

elementu bezpośrednio z formatki dodatku 

MS Outlook. Tryb Laboratorium WEBCON BPS 

dostępny jest w konfiguracji profilu dodatku. 
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2.12. Stały język procesu 

Wprowadzono możliwość określenia stałego języka w jakim wyświetlane będą 

elementy procesu na formularzu, w treści e-mail oraz w treści dokumentów 

generowanych w ramach procesu.  

Skonfigurowanie stałego języka procesu powoduje wymuszenie języka 

prezentacji elementów procesu niezależnie od ustawień językowych 

przeglądarki, profilu użytkownika SharePoint oraz ustawień językowych witryny 

SharePoint.  

Jeśli dla skonfigurowanego języka tłumaczenia nie zostały zdefiniowane, 

wówczas językiem w którym prezentowane będą nieprzetłumaczone treści jest: 

 język angielski (dla stałych elementów systemu, których tłumaczenia 

można wykonać przy pomocy WEBCON BPS Translator) 

 język domyślny, czyli język w którym wprowadzono opis konfigurowalnych 

części procesu (dla elementów procesu dla których konfiguracja 

WEBCON BPS Studio przewiduje wykonywanie tłumaczeń przy pomocy 

przycisku  , lecz tłumaczenie nie istnieje) 

 

W przypadku wybrania opcji „Według ustawień globalnych”, zachowanie 

procesu zależy od konfiguracji parametru „Domyślny język użytkownika” 

dostępnego z poziomu Konfiguracja systemu->Parametry globalne->Języki. 
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2.13. Widoczność i kolejności kolumn w atrybutach Tabela danych i Wiersz danych 

W konfiguracji atrybutów „Tabela danych” oraz „Wiersz danych” dodano 

możliwość określenia, które z kolumn źródła danych będą widoczne na 

formularzu. Dodatkowo wprowadzono możliwość zdefiniowania innej, niż 

ustawionej w źródle danych, kolejności kolumn. 

 

 

 

2.14. Format czasu AM/PM 

Wprowadzono jednolite formatowanie godzin wyświetlanych na formularzu, 

Web Partach oraz w generowanych dokumentach. W zależności od kultury 

przeglądarki w której pracuje użytkownik, czas formatowany jest spójnie dla 

całego systemu w formacie 24 lub 12 godzinnym. 
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3. Zmiana działania 

3.1. Zmiany w konfiguracji JavaScript. 

3.1.1. Przekształcenie skryptów JavaScript na Reguły formularza. 

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności Reguł formularza, po aktualizacji 

systemu do wersji WEBCON BPS 2017, dotychczasowe skrypty JavaScript zostaną 

przekształcone na Reguły formularza działające w trybie JavaScript. Zmiana 

dotyczy następujących miejsc konfiguracji WEBCON BPS Studio: 

 

 Formularz (klasyczny i mobilny) 

o  Zachowanie -> Javascript do uruchomienia przy ładowaniu strony 

o Zachowanie -> Javascript do uruchomienia przy ładowaniu strony i 

postbackach 

 Atrybuty 

o Styl i zachowanie -> Skrypt na zmianę wartości 

 Konfiguracja atrybutu Lista pozycji 

o Ogólne -> Funkcje wywoływane po callbacku 

 Konfiguracja kolumny atrybutu Lista pozycji 

o Styl i zachowanie -> Skrypt na zmianę wartości 

 Formularz na kroku 

o Formularze w bieżącym kroku -> Formularz klasyczny zachowanie -> 

Javascript do uruchomienia przy ładowaniu strony 

o Formularze w bieżącym kroku -> Formularz klasyczny zachowanie -> 

Javascript do uruchomienia przy ładowaniu strony i postbackach 

o Formularze w bieżącym kroku -> Formularz mobilny zachowanie -> 

Javascript do uruchomienia przy ładowaniu strony 

o Formularze w bieżącym kroku -> Formularz mobilny zachowanie -> 

Javascript do uruchomienia przy ładowaniu strony i postbackach 

 Atrybut na kroku (formularz klasyczny i mobilny) 

o Skrypt na zmianę 

 Konfiguracja kolumny atrybutu Lista pozycji na kroku (formularz klasyczny i 

mobilny) 

o Skrypt na zmianę 
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3.1.2. Automatyczna rejestracja skryptów JavaScript. 

Wraz z wersją WEBCON BPS 2017 wprowadzono zmianę w sposobie rejestracji 

skryptów JavaScript na stronie. Obecnie skrypty tworzone jako Reguły formularza 

rejestrowane są na stronie automatycznie. Dotychczasowa konfiguracja 

pozwalająca na zdefiniowanie i zarejestrowanie skryptów JavaScript została 

usunięta z WEBCON BPS Studio a istniejące skrypty zostały przeniesione i 

dołączone do Reguł formularza uruchamianych przy ładowaniu strony. 

W szczególności zmiana dotyczy następujących miejsc konfiguracji WEBCON BPS 

Studio: 

 Formularz (klasyczny i mobilny) 

o Zachowanie -> Javascript do zarejestrowania na stronie 

 Atrybuty 

o Styl i zachowanie -> Skrypt do zarejestrowania na stronie 

 

Migracja z wersji niższych 

W przypadku skryptów przenoszonych z konfiguracji atrybutu, treść oryginalnego 

skryptu zostanie obłożona klauzulą sprawdzającą widoczność atrybutu oraz 

zapewniającą obsługę wyjątków. Takie przekształcenie gwarantuje pełną 

kompatybilność wsteczną i poprawność działania formularza po aktualizacji z 

poprzednich wersji systemu. 

 

if (IsFormFieldVisible( Kod_Atrybutu , ID_Atrybutu )) {  

    try {                                             

        window.eval('function ShowHideDeadline()\ 

{\ 

Treść oryginalnego skryptu 

}'); 

    }  

    catch(error) { 

        console.log("Error in user script registered for form field with ID _");  

    } 

} 
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3.1.3. Zmieniona kolejność wykonywania skryptów JavaScript. 

W stosunku do poprzedniej wersji, zmieniona została kolejność uruchamiania 

skryptów JavaScript obecnie definiowanych jako Reguły formularza.  

Informację o dotychczasowej kolejności uruchamiania można znaleźć na 

stronach: 

http://kb.webcon.pl/javascript-kolejnosc-wykonywania-w-8-3/ 

http://howto.webcon.com/javascript-execution-order-in-8-3/ 

 

Aktualnie kolejność uruchamiania Reguł formularza w trybie Reguła oraz 

JavaScript jest następująca: 

 

Kolejność wykonywania Reguł formularza przy załadowaniu strony 

Kolejność 

uruchomienia 

Miejsce konfiguracji reguły Poprzednia nazwa 

konfiguracji (wersja 

2016.1.3) 

1 Konfiguracja Obiegu -> 

Formularz (klasyczny lub mobilny) -> 

Zachowanie ->  

Reguła formularza do uruchomienia przy 

ładowaniu strony 

JavaScript do uruchomienia 

przy ładowaniu strony 

2 Edycja kroku -> 

Formularze w bieżącym kroku -> 

Formularz (klasyczny lub mobilny) zachowanie ->  

Reguła formularza do uruchomienia przy 

ładowaniu strony 

JavaScript do uruchomienia 

przy ładowaniu strony 

3 Konfiguracja Obiegu -> 

Formularz (klasyczny lub mobilny) -> 

Zachowanie ->  

Reguła formularza do uruchomienia przy 

ładowaniu strony i postbackach 

JavaScript do uruchomienia 

przy ładowaniu strony i 

postbackach 

4 Edycja kroku -> 

Formularze w bieżącym kroku -> 

Formularz (klasyczny lub mobilny) zachowanie ->  

Reguła formularza do uruchomienia przy 

ładowaniu strony i postbackach 

JavaScript do uruchomienia 

przy ładowaniu strony i 

postbackach 

 

 

http://kb.webcon.pl/javascript-kolejnosc-wykonywania-w-8-3/
http://howto.webcon.com/javascript-execution-order-in-8-3/
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Kolejność wykonywania Reguł formularza przy zmianie wartości atrybutu  

(jeżeli w konfiguracji atrybutu ustawiona jest opcja: Generuje postback po 

zmianie wartości) 

Kolejność 

uruchomienia 

Miejsce konfiguracji reguły Poprzednia nazwa 

konfiguracji (wersja 2016.1.3) 

1 Konfiguracja Atrybutu -> 

Styl i zachowanie -> 

Reguła formularza wykonywana na zmianę 

wartości 

Skrypt na zmianę wartości 

2 Konfiguracja Obiegu -> 

Formularz (klasyczny lub mobilny) -> 

Zachowanie ->  

Reguła formularza do uruchomienia przy 

ładowaniu strony i postbackach 

JavaScript do uruchomienia 

przy ładowaniu strony i 

postbackach 

3 Edycja kroku -> 

Formularze w bieżącym kroku -> 

Formularz (klasyczny lub mobilny) zachowanie -

>  

Reguła formularza do uruchomienia przy 

ładowaniu strony i postbackach 

JavaScript do uruchomienia 

przy ładowaniu strony i 

postbackach 

 

 

3.2. Zmiany w konfiguracji źródeł danych 

3.2.1. Zmiany konfiguracji Źródeł danych - definiowanie połączeń dla źródeł typu 

Baza SQL, Baza Oracle, SOAP Web Service, REST Web Service 

 

Konfiguracja źródła danych typu Baza SQL, Baza Oracle, SOAP Web Service, 

REST Web Service wymaga utworzenia Połączenia dla źródła do właściwego 

serwera. Połączenie definiowane jest jako niezależny element konfiguracji z 

poziomu panelu „Źródła danych”. 

 

Migracja z wersji niższych 

W trakcie aktualizacji systemu do wersji WEBCON BPS 2017, dla źródeł danych 

wymienionych typów, połączenia zostaną utworzone automatycznie. Parametry 

połączeń zostaną skopiowane z wcześniejszej konfiguracji źródeł danych. 
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3.2.2. Zmiana konfiguracji źródeł dla atrybutów – filtry źródeł 

Zmieniono zasadę filtrowania i operowania na Źródłach danych w konfiguracji 

wyboru źródła danych dla atrybutów. Obecnie konfiguracja źródła danych dla 

atrybutu dopuszcza jedynie możliwość użycia filtru zawężającego zakres danych 

zwracanych przez źródło. W szczególności Filtr źródeł danych nie pozwala 

tworzyć zapytań pobierających dane z innych tabel i kolumn niż zdefiniowane w 

źródle. 

Dotychczasowa funkcjonalność pozwalająca w konfiguracji wyboru źródła 

danych dla atrybutu na definiowanie pełnych zapytań SQL, dostępna jest po 

wyborze połączenia. 

 

 

Migracja z wersji niższych 

W przypadku źródeł typu Baza SQL oraz Baza Oracle dla których w konfiguracji 

atrybutu istniały zdefiniowane zapytania SQL (zastępujące oryginalne zapytania 

ze źródła danych), w trakcie migracji systemu do wersji WEBCON BPS 2017 

konfiguracja wyboru źródła danych dla atrybutów zostanie przepięta na 

właściwe Połączenie. Treść zapytania pozostanie niezmieniona  

 

W przypadku źródeł typu Lista SharePoint w trakcie migracji dla każdego 

atrybutu w którym źródło tego typy było wykorzystywane, utworzone zostanie 

niezależne źródło danych. Źródło danych zawierać będzie treść zapytania 

CAML pierwotnie definiowaną w konfiguracji atrybutu. 
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3.2.3. Usunięcie „Źródła danych osoby” z atrybutu typu „Pole wyboru”. 

W konfiguracji atrybutu typu „Pole wyboru” usunięta została możliwość 

wskazania źródła danych „Źródło danych osoby”.  

Funkcjonalność wyboru osób lub grup realizowana do tej pory przez atrybut typu 

„Pole wyboru” przeniesiona została w całości do atrybutu „Osoba lub grupa”, 

który od wersji WEBCON BPS 2017 pozwala na konfigurację trybu działania 

zarówno jako okno wyboru (picker) jak i wybór z autouzupełnianiem. 

 

Migracja z wersji niższych 

W związku z powyższym, po aktualizacji wersji systemu do WEBCON BPS 2017, 

atrybuty typu „Pole wyboru”, które w konfiguracji posiadały zdefiniowane 

„Źródło danych osoby” zostaną przekształcone na atrybuty typu „Osoba lub 

grupa” z identyczną konfiguracją.  

 

Analogiczna zmiana zostanie wykonana dla atrybutów globalnych typu „Pole 

wyboru”, które w konfiguracji posiadały zdefiniowane „Źródło danych osoby”. W 

tym przypadku atrybut taki zostanie przekształcony na nowo utworzony atrybut 

globalny typu „Osoba lub grupa”. 

 

3.3. Zmiana sposobu przechowywania konfiguracja Web Partów 

W związku z funkcjonalnością Eksport-Import konfiguracji Web Part, zmieniono 

sposób przechowywania konfiguracji. Od wersji WEBCON BPS 2017 konfiguracja 

Web Part przechowywana jest w konfiguracyjnej bazie danych systemu 

WEBCON BPS. 

 

W związku z powyższym, w trakcie modyfikacji konfiguracji Web Part należy brać 

pod uwagę, że wszelkie wprowadzane zmiany będą widoczne dla pozostałych 

użytkowników witryny SharePoint natychmiast po zapisaniu konfiguracji 

modyfikowanego Web Part, z pominięciem mechanizmów ewidencjonowania i 

publikowania dostarczanych przez SharePoint. 
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Lista Web Part których opisywana zmiana dotyczy znajduje się w poniższym 

zestawieniu. Zestawienie to zawiera również nazwy Web Part obowiązujące od 

wersji WEBCON BPS 2017. 

 

 

Migracja z wersji niższych 

W trakcie aktualizacji systemu do wersji WEBCON BPS 2017, konfiguracja Web 

Part zostanie automatycznie przeniesiona do bazy konfiguracyjnej systemu 

WEBCON BPS. Aby proces migracji wykonał się poprawnie, witryny zawierające 

Web Party WEBCON BPS nie mogą być wyewidencjonowane przez żadnego 

użytkownika. Warunek ten jest sprawdzany w kroku „Wymagania wstępne” 

instalatora WEBCON BPS. 

 

Poprzednia nazwa Web 

Part 

Obecna nazwa Web Part (wersja 

WEBCON BPS 2017) 

BPS Dashboard Admin Dashboard 

BPS Element Details Element Details 

BPS Site Filter Filter 

BPS Steps KPI KPI  

BPS Office Add-Ins Installer Office Apps Installer 

BPS Show Workflow Charts Show Workflow Charts 

BPS Show Workflow Elements Show Workflow Elements 

BPS Search Box Simple search 

BPS Start Workflow Start Workflow 

BPS Substitution 

Management 

Substitution Management 

BPS My Inbox Task Counter 

BPS Vacation Chart Vacation Chart 

BPS Vacation Summary Vacation Summary 
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3.4. Witryna powiązana  

Zmieniony został sposób i miejsce konfigurowania witryn powiązanych z 

procesem. Aktualnie konfiguracji tej można dokonać na zakładce „Witryny 

procesu” dostępnej w konfiguracji procesu. 

Wersja WEBCON BPS 2017 wprowadza również możliwość powiązania wielu 

witryn z procesem, przy czym tylko jedna z tych witryn może zostać 

skonfigurowana jako „Witryna główna procesu”. Adres „Witryny głównej 

procesu” wykorzystywana jest w powiadomieniach mailowych jako adres do 

elementu procesu, pozwalający otworzyć dany element w przeglądarce. 

 

Migracja z wersji niższych 

W trakcie aktualizacji systemu do wersji WEBCON BPS 2017 utworzone zostaną 

witryny powiązane zgodnie z zasadami: 

 Witryną powiązaną z procesem pozostaje witryna, która była ustawiona w  

konfiguracji procesu Ogólne -> Witryna powiązana. Witryna ta zostaje 

również „Witryną główną procesu” 

 Przeszukiwane są wszystkie pozostałe witryny (oraz podwitryny) w celu 

zlokalizowania Web Partów konfiguracyjnie powiązanych z procesem. 

Witryna na której występuje taki Web Part ustawiana jest jako witryna 

powiązana z procesem. 

3.5. Konfiguracja adresu zbioru witryn 

Konfiguracja adresu zbioru witryn została przeniesiona z Parametry globalne -> 

Załączniki -> Adres zbioru witryn do Parametry globalne -> Konfiguracja 

środowiska -> Zbiór witryn.  

Adres zbioru witryn tworzony jest jako „Bazowy URL aplikacji SharePoint” + „Zbiór 

witryn”. 

 

3.6. Zmiana sposób formatu przechowywania użytkowników w bazie danych 

Wraz z wersją WEBCON BPS 2017 zmieniony został format przechowywania oraz 

identyfikacji użytkowników w bazie danych. Aktualnie identyfikatorem 

użytkownika jest User Principal Name, zapisywany w bazie zgodnie z formatem  

UPN#Nazwa (np. TomGreen@webcon.com#Tom Green) 

 

Zmiana dotyczy jedynie nowych instalacji systemu, tworzonych bezpośrednio w 

wersji WEBCON BPS 2017. Dla istniejących instalacji, które zostaną zaktualizowane 

do wersji WEBCON BPS 2017 utrzymany zostanie dotychczasowy format 

przechowywania (Down-Level Logon Name) DOMAIN\UserName#Nazwa (np. 

webcon\TomGreen#Tom Green) 
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3.6.1. Zmiana sposobu konfiguracji Serwera Active Directory 

W związku z dodaniem funkcjonalności Lista Użytkowników BPS zmieniony został 

sposób i miejsce konfiguracji połączenia do Serwera Active Directory. 

Grupa konfiguracji Parametrów globalnych Serwer Active Directory została 

usunięta.  

 

 

 

 Konfiguracja połączenia do Serwera Active Directory dla funkcjonalności 

synchronizacji użytkowników AD z Listą użytkowników BPS dostępna jest w 

Parametry globalne -> Lista użytkowników BPS -> Konfiguracja synchronizacji 

-> Dane logowania.  

Na podstawie ustawionych parametrów serwis synchronizujący zawartość AD 

z Listą użytkowników BPS wykonuje połączenie do serwera AD. 
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 Konfiguracja połączeń do Serwera Active Directory dla Źródeł danych typu 

Użytkownicy domeny została przeniesiona do konfiguracji źródła. W 

przypadku, gdy w systemie istniały źródła typu Użytkownicy domeny, 

uaktualnienie do wersji WEBCON BPS 2017.1 spowoduje skopiowanie 

parametrów zdefiniowanych w Parametry globalne -> Server Active 

Directory -> Server Active Directory do konfiguracji każdego ze źródeł. 

 

 Dodano grupę konfiguracji Konfiguracja akcji Active Directory w której 

umieszczona została konfiguracja parametrów połączenia 

wykorzystywanego przez akcje zarządzania użytkownikami i grupami AD.  
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3.6.2. Zmiana konfiguracji Cache  

W związku z dodaniem funkcjonalności Lista Użytkowników BPS zmieniony został 

sposób synchronizacji i przechowywania przez system WEBCON BPS struktury 

organizacyjnej obieranej z Active Directory. 

Z grupy konfiguracyjnej Cache znajdującej się w konfiguracji Parametrów 

globalnych usunięty został Cache Struktury organizacyjnej oraz konfiguracja 

jego synchronizacji. 

 

 

 

 Synchronizacja Struktury organizacyjnej wraz z uprawnieniami do struktury 

podległościowej wykonywana jest w trakcie synchronizacji Listy 

Użytkowników BPS i pobierania danych z Active Directory.  

Struktura organizacyjna wraz z uprawnieniami do struktury podległościowej 

pobierana jest zawsze w trakcie synchronizacji Listy użytkowników BPS i nie 

ma możliwości wyłączenia tej opcji. 

Konfiguracja zawężenia synchronizacji oraz mapowania właściwości AD na 

kolumny bazy danych cache dostępna jest w  Parametry globalne -> Lista 

użytkowników BPS -> Konfiguracja synchronizacji -> Ustawienia. 
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Konfiguracja czasu uruchomienia synchronizacji dostępna jest w Parametry 

globalne -> Lista użytkowników BPS -> Konfiguracja synchronizacji -> 

Harmonogram. 

 

 

 

Zmiana konfiguracji czasu synchronizacji możliwa jest również w konfiguracji 

harmonogramów pracy serwisu. 

 

 

 

Zmiana adresu zbioru witryn – przeniesiono z załączników do konfiguracji 

globalnej 
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3.7. Reguły biznesowe operator + oraz - 

Zmieniono działanie operatorów „+” oraz „–” dostępnych w definicji reguł 

biznesowych dla operacji na datach. Obecnie liczba reprezentuje ilość dni 

dodawaną/odejmowaną od podanej daty. 

 

3.8. Reguły biznesowe – zamiana trybu SQL na funkcję RUN SQL 

W związku z wprowadzeniem funkcji pobierających wartości  ze źródeł danych z 

konfiguracji reguł biznesowych usunięty został Tryb SQL oraz tryb Reguła SDK. 

 

Migracja z wersji niższych 

Reguły korzystające z trybu SQL zostaną przekształcone w Reguły biznesowe z 

odpowiednio skonfigurowaną funkcją RUN SQL. 

Reguły korzystające z trybu Reguła SDK zostaną przekształcone w Reguły 

biznesowe z odpowiednio skonfigurowaną funkcją RUN SDK. 
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3.9. Dostępność akcji 

Zwiększono dostępność akcji możliwych do skonfigurowania w miejscach 

wywołania akcji. 

 

 – akcja dostępna   

 – akcja udostępniona w wersji 2017  
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Active Directory 

Zarządzaj grupami      

 



 

Dodaj użytkownika do grupy      

 



 

Zarządzaj użytkownikami      

 



 

Podpisy i 
certyfikaty 

Autoryzuj użytkownika 




  



    

Podpisz załącznik (CoSign)      

 

 



Podpisz załącznik      

 

 



Weryfikuj podpis załącznika 












 

 



Kody kreskowe 

Odczytaj kod kreskowy      

 



 

Dodaj kod kreskowy      

 



 

Drukuj kod kreskowy  

 

 

 



 

Sterowanie 
obiegami 

Wybór ścieżki (lista) 
  



      

Przesuń obieg (SQL)       

   

Przesuń obieg 

      



 

Uruchom podobieg (SQL)        

  

Uruchom podobieg         

 

Ręczne startowanie obiegu 
   



     

Ustaw status obiegu      

 



 

Aktualizuj zależny element 
workflow 

      





 

Zmień typ dokumentu 
   



     

Excel, Word i 
PDF 

Generuj plik Word      

 



 

Konwertuj Word do PDF      

 

 



Generuj plik Excel      

 



 

Generuj plik PDF      

 



 

Odczytaj dane z pliku Excel   



 

 



 

Zastępstwa 
Dodaj zastępstwo      

 



 

Usuń zastępstwo      
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Powiadomienia 

Wyślij konfigurowalny e-mail      



 

 

Wyślij e-mail  

  



 



 

Wyślij wiadomość Lync   



 

    

Exchange 

Kalendarz Exchange      



 

 

Zadania Exchange      



 

 

Asystent nieobecności      

 



 

Integracja 

Wykonaj procedurę SQL         

 

Wykonaj akcję SDK         

 

Uruchom skrypt PowerShell      



 

 

Wywołaj SOAP Web service   



 

 



 

Wywołaj REST Web service   



 

 



 

Formularz 

Walidacja formularza   

 





 

 

Odsyłacz  



  

 



 

Zmień wartość pola      



 

 

Zmień wartość pola (SQL)      



 

 

Zmiana wartości listy pozycji   



 

 



 

Raporty i 
wydruki 

Generuj raport RS       





 

Generuj wydruk HTML  

 

 

    

OCR i 
skanowanie 

OCR załączników   

 



    

Rozpoznaj OCR AI      

 



 

Naucz OCR AI      

 



 

Dodaj warstwę tekstową      

 







Uprawnienia 
Usuń uprawnienia       

 



 

Dodaj uprawnienia      

 



 

Przydzielanie 
zadań 

Utwórz zadania  

  



 



 

Wybierz akceptanta      

 



 

Zarządzanie 
bazami danych 

Zarządzanie elementami 
archiwalnymi 

  


  


  

Archiwizuj elementy workflow   



  





 

Synchronizacja listy 
użytkowników BPS 

  


  







Załączniki 

Dodaj załącznik      

 



 

Modyfikuj załącznik      

 



 

Usuń załącznik      

 



 

Kopiuj do innego elementu 
        





Przenieś do innego elementu 
        





Share Point - 
uprawnienia 

Dodaj/usuń użytkownika  



  



 

 

Dodaj grupę  



  



 

 

Udziel uprawnień  



  



 

 

Share Point - 
zawartość 

Stwórz listę  



  



 

 

Utwórz witrynę  



  



 

 

Edytuj element listy      



 

 

Usuń element listy      



 

 

Usuń listę       



 

 

Pobierz załącznik z listy      



 

 

Dodaj załącznik do listy      



 

 

Dodaj element do listy  
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3.10. Zmiana nazw atrybutów Tabela SQL oraz Wiersz SQL 

Zmieniono nazwy atrybutów Tabela SQL na Tabela Danych oraz Wiersz SQL na Wiersz 

Danych. Dotychczasowa funkcjonalność atrybutów została zachowana. 

 

 


