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1. Wstęp 

WEBCON BPS 2019 wprowadza pakiet zupełnie nowych, niedostępnych we 

wcześniejszych wersjach funkcjonalności związanych z warstwą prezentacji. 

Funkcjonalności te wymusiły przebudowę mechanizmów wewnętrznych. 

W kolejnych rozdziałach przedstawione są wspomniane wyżej nowości oraz 

wynikające z ich wprowadzenia, zmiany w konfiguracji i administracji systemu. 
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2. Nowości 

 

2.1. WEBCON BPS Portal 

WEBCON BPS 2019 wprowadza zmiany w warstwie prezentacji danych i 

interfejsie graficznym który umożliwia poruszanie się między poszczególnymi 

procesami. Dostarcza kompleksowego rozwiązania pozwalającego 

organizować procesy w aplikacje, nawigować między nimi, przygotowywać i 

prezentować dane.  

WEBCON BPS 2019 jest nadal zintegrowany z platformą Microsoft SharePoint 

umożliwiając pracę w oparciu o istniejące formularze i konfigurację. Niemniej 

obok klasycznego rozwiązania dostarczane jest działające równolegle i 

niezależnie rozwiązanie WEBCON BPS Portal. 

WEBCON BPS Portal to nowy interfejs graficzny dla użytkowników systemu 

WEBCON BPS ale jest to też jednolita, spójna platforma robocza. WEBCON BPS 

Portal organizuje procesy w aplikacje w ramach których użytkownik pracuje 

realizując przydzielone do niego zadania. Nowy interfejs pozwala na tworzenie i 

przeglądanie raportów publicznych oraz prywatnych, organizowanie 

elementów aplikacji na dashboardzie (pulpicie roboczym), startowanie nowych 

obiegów dokumentów. Dopełnieniem całości są nowe, zintegrowane z 

WEBCON BPS Portal funkcjonalności między innymi pozwalające na 

wyszukiwanie elementów obiegów, przeglądanie ostatnich aktywności 

użytkowników w aplikacji, szybkie wyszukiwanie elementów oparte na nowym 

silniku oraz elementy sztucznej inteligencji informujące użytkownika o 

potencjalnie niestandardowych sposobach procesowania dokumentów. 

WEBCON BPS Portal to nowoczesny interfejs nawiązujący do pełnoekranowych 

aplikacji Office 365, umożliwiający również integrację z rozwiązaniami 

chmurowymi Microsoft. 

 

2.1.1. Aplikacja 

W wersji WEBCON BPS 2019 wprowadzono pojęcie aplikacji umożliwiające 

administratorowi tworzenie ustandaryzowanej warstwy prezentacji dla 

procesów. Obok samych procesów modelujących zachowanie biznesowe, 

równie istotną sprawą jest sposób prezentacji użytkownikowi pracującemu z 

systemem zgromadzonych w nim informacji. Dla każdej zdefiniowanej aplikacji 

administrator dostał możliwość tworzenia raportów, widoków, dashboardów 

zarówno z poziomu WEBCON BPS Designer Studio jak i z poziomu WEBCON BPS 

Portal. 

Dla aplikacji wydzielona została niezależna definicja uprawnień pozwalająca 

określić grupy osób widzących aplikację lub modyfikujących jej zawartość. 



 

WEBCON BPS  6 

Poziom dostępu do danych, czyli widoczność poszczególnych elementów 

procesu na raportach, nadal definiowany jest niezależnie dla każdego z 

procesów. 

 

2.1.2. WEBCON BPS Portal strona główna 

Strona główna pozwala użytkownikowi rozpocząć pracę w WEBCON BPS przy 

użyciu interfejsu WEBCON BPS Portal.  

 

 

 

 

Zawartość strony głównej pozwala na szybkie wyszukanie i wyświetlenie zadań 

zalogowanego użytkownika, odnalezienie oraz wyświetlenie aplikacji utworzonej 

w WEBCON BPS lub wyszukanie i podgląd formularza istniejącego elementu 

obiegu. 
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Liczniki zadań 

Liczniki zadań panelu głównego informują o całkowitej ilości zadań 

przydzielonych użytkownikowi w systemie. Liczniki przedstawiają informację o 

zadaniach ze wszystkich aplikacji oraz procesów w systemie w których 

użytkownik zadania posiada. 

 

 

 

Liczniki zostały zgrupowane w trzy kategorie: 

 

 Nowe zadania – prezentuje liczbę wszystkich nowych zadań do wykonania 

dla których użytkownik nie wyświetlił formularza elementu związanego z 

zadaniem. Po wyświetleniu formularza licznik zostanie zmniejszony 

niezależnie od tego czy użytkownik podjął jakieś czynności. 

 

 Aktywne zadnia – prezentuje liczbę wszystkich zadań przypisanych 

użytkownikowi. Licznik zostanie zmniejszony po wykonaniu zadania. 

 

 Przeterminowane zadania – prezentuje liczbę wszystkich przypisanych 

użytkownikowi zadań dla których czas na wykonanie zadania przekroczył 

skonfigurowany limit. Licznik zostanie zmniejszony po wykonaniu zadania. 

 

Na stronie głównej WEBCON BPS Portal liczniki zadań dostępne są również dla 

każdej aplikacji do której użytkownik posiada uprawnienia. Liczniki zadań w 

aplikacji widoczne są zarówno w panelu Często używanych aplikacji jak również 

w panelu Listy dostępnych aplikacji. 
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Pasek narzędzi zawiera ikonę z informacją o liczbie nowych zadań w systemie. 

Licznik ten dostępny niezależnie od wybranej aplikacji na bieżąco informuje 

zalogowanego użytkownika o liczbie nowych zadań. 

 

 

 

W pasku nawigacji dostępny jest licznik aktywnych zadań. Wartość licznika 

zmienia się w zależności od wybranej aplikacji. W przypadku strony głównej 

WEBCON BPS Portal licznik prezentuje całkowitą liczbę zadań w systemie 

przydzieloną użytkownikowi. 

 

 

 

Liczniki przydzielonych zadań pokazują aktualną liczbę zadań przydzielonych dla 

zalogowanego użytkownika niezależnie od tego jakie było źródło utworzenia 

zadania (z poziomu SharePoint czy też z poziomu WEBCON BPS Portal). 

 

Kliknięcie na konkretny licznik powoduje przejście do listy zadań zawężonej 

zgodnie ze wskazaną kategorią. 
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Widok „Moje zadania” 

Lista zadań dostępna w pasku nawigacji jako Moje zadania zawiera informacje 

o wszystkich aktywnych zadaniach użytkownika. 

Z poziomu strony głównej, lista zadań zawiera wszystkie zadania użytkownika 

utworzone w systemie (we wszystkich aplikacjach). Użytkownik z tego poziomu 

ma dostęp do swoich zadań nawet jeśli nie posiada uprawnień widoczności 

aplikacji. 

Z poziomu aplikacji lista zawiera jedynie zadania tej aplikacji. 

 

 

 

Możliwe jest zawężanie elementów wyświetlanych na liście w zależności od 

rodzaju zadania poprzez kliknięcie na właściwy filtr. Po rozwinięciu dodatkowych 

filtrów (kliknięcie ikony filtru) możliwe jest zawężanie listy w zależności od stanu 

oflagowania zadania oraz aplikacji z której zadanie pochodzi. 
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Kafel reprezentujący zadanie zawiera podstawowe informacje o elemencie 

którego ono dotyczy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu wyświetlanych 

tutaj danych poprzez zmianę konfiguracji Widoku kompaktowego w procesie, 

przy użyciu WEBCON BPS Designer Studio. 

Dodatkowe informacje takie jak sygnatura elementu, czas ostatniej aktualizacji, 

stan oflagowania oraz wskaźnik nowego zadania pomagają w szybkiej 

identyfikacji zadania. Bezpośrednio na kafelku dostępne jest również menu 

kontekstowe umożliwiające oflagowanie zadania oraz wykonanie przejścia 

ścieżką, jeśli na kroku w którym znajduje się element skonfigurowane zostały 

szybkie ścieżki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrót nazwy procesu oraz 

sygnatura elementu  

Czas ostatniej aktualizacji elementu 

oraz ustawiona flaga 

Konfigurowalny dla każdego 

procesu widok kompaktowy 

(najważniejszych informacji) 

Menu kontekstowe umożliwiające 

oflagowanie, odroczenie lub wykonanie 

szybkiej ścieżki dla elementu obiegu 

Wskaźnik nowego zadania 
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Integralną częścią listy zadań jest bezpośredni podgląd elementu wybranego 

zadania z pełną możliwością edycji, zmiany wartości czy też przejścia ścieżką. 

Formularz związanego z zadaniem elementu wyświetlany jest po prawej strony 

listy. 

 

Listy aplikacji 

Lista aplikacji zdefiniowanych w systemie prezentowana jest w dwojaki sposób. 

Lista dostępnych aplikacji zawiera wszystkie aplikacje do których użytkownik 

posiada uprawnienia w systemie. Widok ten organizuje aplikacje w rozwijane 

grupy aplikacji, ułożone w kolejności alfabetycznej. 

 

 

 

Sekcja Często używane aplikacje prezentuje natomiast te aplikacje z których 

użytkownik najczęściej korzysta pracując w systemie, dając tym samym 

możliwość szybkiego przejścia do aplikacji będącej najczęściej w użyciu. 

 

 

 

Obok podstawowych informacji takich jak nazwa, opis oraz opiekun aplikacji, 

dla każdej aplikacji na liście, prezentowany jest licznik zadań. Licznik pokazuje 

ilość zadań w każdej aplikacji. Po kliknięciu w konkretny licznik wyświetlona 

zostanie odpowiednio zawężona Lista zadań. 
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Menu kontekstowe daje możliwość wystartowania nowego elementu bez 

konieczności otwierania witryny aplikacji. Dostępne tu opcje startu można 

definiować zarówno z poziomu WEBCON BPS Designer Studio jak i z poziomu 

witryny aplikacji w WEBCON BPS Portal. 

 

 

 

Widok listy aplikacji dostępny jest również w pasku zadań witryny WEBCON BPS 

Portal. Daje on możliwość szybkiego pogląd dostępnych aplikacji oraz 

najczęściej używanych aplikacji. Niemniej jego główną zaletą jest możliwość 

wyszukiwania aplikacji po wprowadzeniu części lub całości jej nazwy. Kliknięcie 

w wybrany element pozwala przejść do witryny aplikacji i korzystać z pełnej jej 

funkcjonalności. 
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Widok „Warte uwagi” 

Widok wyświetla elementy w systemie, które przetwarzane są w sposób 

nietypowy. Ocena tego jak bardzo dane odbiegają od standardu w stosunku 

do innych elementów, wykonywana jest w oparciu o sztuczną inteligencję i 

mechanizm sieci neuronowych (AI). Mechanizm analizuje wartości na 

formularzu, wzajemne relacje między nimi, nawet takie które wprost nie są 

określone w konfiguracji. W wyniku analizy określane są reguły według których 

weryfikowany jest każdy z elementów procesu. Wszelkie odstępstwa 

prezentowane są jako anomalie pomagające osobie zarządzającej procesem 

wychwycić je i właściwie na nie zareagować. 

Ze względu na wykorzystanie w analizie silnika AI funkcjonalność wymaga 

licencji OCR AI. 

 

 

Widok „Wszystkie elementy” 

Widok wszystkich elementów pozwala na wyświetlenie dowolnego raportu 

elementów systemu w oparciu o standardowe grupowania. Nawigacja odbywa 

się przez wchodzenie na coraz niższe poziomy grupowania elementów według 

aplikacji, procesów, obiegów, typów formularz oraz kroków. Pozwala 

użytkownikowi odnaleźć elementy w systemie nawet wówczas gdy nie został 

wcześniej przygotowany przez administratora konkretny raport prezentujący te 

elementy. 
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2.1.3. Witryna Aplikacji 

Witryna aplikacji organizuje kilka logicznie powiązanych ze sobą procesów w 

jedną całość. Kompozycja witryny aplikacji jest standardowa (każda aplikacja 

posiada ten sam układ komponentów) i jednolita. W ramach jednej witryny 

dostępne są kafle pozwalające startować elementy, przeglądać ilość zadań, 

tworzyć raporty w postaci tabel oraz wykresów, komponować dashboardy 

ułatwiające organizację przestrzeni roboczej. 

Układ witryny aplikacji jest predefiniowany, natomiast jej zawartość może być 

konfigurowana przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach zarówno z 

poziomu witryny WEBCON BPS Portal jak i designera WEBCON BPS Designer 

Studio. 

 

 

 

 

Stałymi elementami witryny aplikacji jest przestrzeń przeznaczona na opis 

aplikacji oraz informację dotyczącą opiekuna aplikacji. 

Witryna zawiera również liczniki zadań do wykonania w ramach aplikacji z 

możliwością bezpośredniego przejścia do listy zadań po kliknięciu konkretnego 

licznika.  
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Sugerowane widoki 

W ramach witryny aplikacji dostępne są również komponenty ułatwiające 

poruszanie się w ramach aplikacji. Sugerowane widoki, to lista elementów 

WEBCON BPS Portal podpowiadanych użytkownikowi przez system jako te, które 

są przez niego najczęściej używane. Kliknięcie na kafel reprezentujący konkretny 

element przenosi użytkownika na konkretny raport, widok czy dashboard. 

 

Ostatnia aktywność w aplikacji 

Lista ostatnich aktywności w aplikacji jest krótkim podsumowaniem wszystkich 

aktywności wykonywanych przez użytkowników w ramach aplikacji. Lista 

zawiera dziesięć ostatnich aktywności typu stworzenie elementu, przejście 

ścieżką, edycja elementu. Istnieje możliwość przeglądania własnych aktywności, 

aktywności podwładnych lub wszystkich osób wykonujących pracę w ramach 

aplikacji. 

 

2.1.3.1. Moje zadania w aplikacji 

Widok moich zadań jest widokiem bardzo podobnym do listy zadań dostępnej z 

poziomu głównej strony WEBCON BPS Portal. Zawiera informacje o wszystkich 

aktywnych zadaniach użytkownika w ramach aplikacji. Możliwe jest zawężanie 

listy według rodzaju zadania oraz typu procesu w którym zadanie zostało 

przydzielone. Analogicznie do listy zadań dostępnej ze strony głównej WEBCON 

BPS Portal, użytkownik ma dostęp do podglądu formularza związanego z 

konkretnym zadaniem i wykonywania akcji przejścia ścieżką, edycji danych, 

flagowania czy odroczenia wykonania zadania. 

 

2.1.3.2. Startowanie elementów 

Witryna każdej aplikacji posiada stałą, predefiniowaną przestrzeń przeznaczoną 

na definiowanie kafli uruchamiania nowych obiegów.  

Kafle wyświetlają użytkownikowi krótką nazwę oraz opis pozwalający określić 

jakiego typu element obieg zostanie uruchomiony. Dla zróżnicowania wyglądu 

lub podkreślenia znaczenia pewnych elementów w stosunku do innych, kafle 

mogą posiadać różne kolory. 
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Wszystkie te elementy może zdefiniować użytkownik o roli „Administartor 

aplikacji” lub „Projektant portalu” w trakcie konfigurowania kafla startowania. W 

konfiguracji dostępne są również dodatkowe opcje takie jak możliwość 

określenia parametrów inicjujących obieg, domyślnych wartości atrybutów, 

wyboru startowanego procesu, obiegu i typu formularza. 

Konfiguracja przycisków startów możliwa jest zarówno w trybie edycji WEBCON 

BPS Portal jak również z poziomu WEBCON BPS Designer Studio. 

 

 

 

W każdej aplikacji dostępny jest standardowy przycisk startowania elementów, 

umożliwiający wystartowanie elementu dowolnego obiegu w ramach aplikacji. 

Wskazanie jakiego procesu i obiegu element ma zostać wystartowany odbywa 

się w pierwszym oknie, tuż po naciśnięciu przycisku startu. 
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Skorzystanie ze standardowego przycisku startu pozostawia użytkownikowi 

pewną swobodę korzystania z możliwości uruchamiania dowolnego, 

dostępnego dla niego obiegu.  

W przypadku gdy użytkownik zaczyna coraz częściej korzystać z pewnego typu 

konkretnych ustawień przy startowaniu elementu, może on zapisać na głównej 

stronie aplikacji wstępnie skonfigurowany przycisk startu, korzystając z opcji 

„Przypnij do ekranu startowego”. Od tego momentu nowy przycisk startu 

dostępny będzie dla wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji.  

Opcja wystartowania dowolnego elementu dostępna jest dla użytkowników z 

uprawnieniami modyfikacji aplikacji. 
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2.1.3.3. Raporty 

Raporty dostępne z poziomu każdej aplikacji definiowanej w ramach WEBCON 

BPS Portal, są rozwinięciem istniejących raportów Show Workflow Elements oraz 

Show Workflow Charts dostępnych jako Web Party dla rozwiązania SharePoint. 

 

 

 

W przeciwieństwie do wersji SharePoint-owej raporty aplikacji WEBCON BPS 

Portal integrują prezentację graficzną oraz tabelaryczną w jedną całość, 

pozostawiając użytkownikowi swobodę wyboru miedzy jednym a drugim typem 

widoku.  

Raporty aplikacji posiadają oddzieloną definicję struktury danych z 

uwzględnieniem wstępnego filtrowania danych, oraz niezależną definicję 

widoku w jakim ta struktura jest prezentowana. 

Struktura danych dostępna w raporcie może być tworzona jedynie przez 

administratora aplikacji, który ma dostęp do definicji wszystkich procesów w 

ramach danej aplikacji. Może on dowolnie wybierać atrybuty prezentowane 

później w widokach, tworzyć zawężenia danych, ograniczając dostęp do tych 

danych do których użytkownicy nie powinni mieć dostępu. 

W oparciu o zdefiniowaną strukturę danych raportu tworzone są widoki czyli 

graficzna reprezentacja raportu.  

 

Widoki publiczne oraz prywatne 

Dla każdego raportu możliwe jest zdefiniowanie wielu widoków. Widoki dla tego 

samego zestawu danych (zdefiniowanej struktury) mogą mieć formę tabeli lub 

widoku graficznego z możliwością tworzenia kilku poziomów zagłębień. 
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Każdy z widoków może posiadać niezależny zestawu kolumn prezentowanych w 

tym widoku. Niemniej zestaw ten jest ograniczony do kolumn udostępnionych 

przez administratora w momencie tworzenia struktury danych raportu. Innymi 

słowy na widoku można umieszczać jedynie te kolumny które przygotował 

wcześniej administrator. 

Definicja widoku sprowadza się do ustalenia które kolumny powinny być na nim 

widoczne, kolejności wyświetlanych kolumn, określenia dodatkowych filtrów oraz 

grupowania danych. Administrator aplikacji ma możliwość tworzenia widoków 

publicznych, czyli takich które są widoczne dla każdego użytkownika 

posiadającego dostęp do aplikacji. Istnieje jednak możliwość utworzenia w 

oparciu o widok publiczny, własnego widoku prywatnego, widocznego tylko dla 

użytkownika który taki widok stworzył. Możliwość taką posiada każdy użytkownik 

mający dostęp do aplikacji i raportu. 

 

Filtrowanie 

Dane prezentowane w formie widoku tabeli mogą być przez użytkownika 

dowolnie filtrowane. Raporty udostępniają kilka sposobów filtrowania 

pozwalających użytkownikowi swobodnie kształtować ilość wyświetlanych 

danych. 

 

Filtr zakresu pozwala ustawić przedział dat lub liczb w ramach którego dane 

powinny zostać wyświetlone w widoku.  

 

 

 

Dla kolumn typu data dostępny jest również filtr wartości pozwalający wybrać z 

predefiniowanej listy standardowe zakresy danych. 
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W przypadku kolumn typu liczbowego lub tekstowego filtr wartości pozwala 

wybrać jedną lub kilka wartości występujących na raporcie i w ten sposób 

zawężać wyświetlane dane. 

 

 

 

Filtry można ustawiać równocześnie na kilku kolumnach. By ułatwić 

użytkownikowi identyfikację aktualnie aktywnych filtrów, raporty zostały 

wyposażone w funkcjonalność podglądu filtrów, dostępną po kliknięciu ikony 

filtrowania w pasku narzędzi raportu. 
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Podgląd filtrów prezentuje aktualnie ustawione zawężenia ale daje również 

możliwość ich modyfikacji, dodawania nowych lub wyczyszczenia istniejących. 

 

 

 

Grupowanie 

Widok tabelaryczny raportu daje użytkownikowi możliwość grupowania według 

dowolnych, dostępnych na raporcie kolumn.  
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Widok grup prezentuje możliwe zawężenia danych w formie drzewka. Klikając 

na elementy tak stworzonego drzewa grupującego, widok elementów jest 

automatycznie zawężany do wybranej grupy.  

 

 

 

Operacje na kolumnach 

Użytkownik ma pełną swobodę co do kształtowania widoku również jeśli chodzi 

o widoczność kolumn. Może w bardzo prosty sposób, metodą drag & drop, 

przestawiać kolumny, ukrywać je i pokazywać.  

Każda tego typu zmiana może być wykonana samodzielnie przez użytkownika i 

zapisana w postaci widoku prywatnego. 
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Szybki podgląd formularza 

Dla każdego elementu raportu możliwe jest przejście do formularza tego 

elementu (np. przez kliknięcie linku na sygnaturze elementu) by przeglądać 

dane lub wykonać konkretne czynności.  

Raporty udostępniają dodatkowo funkcjonalność szybkiego podglądu elementu 

dzięki której użytkownik jest w stanie szybko zobaczyć pogląd formularza 

elementu obiegu bez otwierania pełnoekranowej wersji formularza. Kliknięcie na 

konkretny rekord powoduje wysunięcie okienka podglądu formularza, który daje 

dostęp do wszystkich atrybutów czy też załączników. 
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Wyszukiwanie w raportach 

Widok tabelaryczny raportu posiada możliwość wyszukiwania elementu według 

podanych kryteriów. Panel wyszukiwania dostępny jest po kliknięciu ikony „lupa” 

w pasku narzędzi raportu. 

Możliwy do wprowadzenia zbiór kryteriów wyszukiwania definiowany jest przez 

administratora w trakcie przygotowywania konfiguracji raportu. W zależności od 

wymagań konkretnego raportu wyszukiwanie może się odbywać w oparciu o 

wartość konkretnych atrybutów lub przez wprowadzenie szukanej frazy w polu 

„Szukaj wszędzie”. W takim przypadku przeszukana zostanie pełna zawartość 

wszystkich elementów danego raportu. 

Wyszukiwanie odbywa się z uwzględnieniem wcześniej ustawionych filtrów. 

Wyszukiwanie w obrębie raportu korzysta z mechanizmu MS SQL Full-Text-

Search. 

 

 

Szybkie ścieżki 

Dla wszystkich elementów wyświetlanych w widoku tabelarycznym raportu 

możliwe jest wykonanie przejścia tzw. szybką ścieżką bez konieczności otwierania 

podglądu formularza. Jeśli wykonanie pewnych czynności nie wymaga 

uzupełniania danych na formularzu a do podjęcia decyzji o wykonaniu 

czynności (np. akceptacji faktury) wystarczą informacje dostępne na raporcie, 

wówczas wybranie z menu kontekstowego odpowiedniej ścieżki przesunie ten 

element do następnego kroku.  
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W przypadku gdy zaakceptowanych musi zostać wiele elementów widocznych 

na raporcie, użytkownik może skorzystać ze zbiorczego przekazania elementów 

do kolejnego kroku. Po zaznaczeniu poszczególnych elementów w widoku 

raportu, użytkownik otrzymuje dostęp do zbiorczego menu z możliwością 

wybrania ścieżki którą przesunięte zostaną wszystkie wybrane elementy. 

 

 

 

Zarówno w przypadku operowania na pojedynczym elemencie jak i masowego 

wykonywania operacji możliwe jest, poza wybraniem szybkiej ścieżki, oznaczanie 

elementów jako odroczone czy też oflagowane. 
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Stronicowanie 

W przypadku gdy w widoku tabelaryczny raportu prezentowanych będzie wiele 

elementów, wygodnym rozwiązaniem jest podzielenie ich i wyświetlanie na 

osobnych stronach. Administrator aplikacji w trakcie definiowania raportu 

określa ile rekordów widocznych będzie na stronie. 

 

 

 

W przypadku gdy na raporcie prezentowana jest bardzo duża liczba wierszy, 

zawartość listy może być przewijana w górę i w dół. W takim przypadku 

nagłówek raportu zawierający nazwy kolumn, przytwierdzony jest na stałe do 

widoku, i pozostaje nieruchomy podczas przewijania danych. Użytkownik mimo 

dużej ilości danych nadal widzi nagłówki kolumn dzięki czemu identyfikacja 

rodzaju danych jest znacznie ułatwiona. 

Zachowanie takie dostępne jest wyłącznie w przeglądarkach Firefox oraz 

Chrome. 
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2.1.3.4. Dashbordy 

WEBCON BPS Portal w ramach każdej aplikacji daje możliwość organizacji 

przestrzeni pracy w formie wirtualnego biurka, którym dla aplikacji są 

dashboardy. 

 

 

 

Dashboardy pozwalają podzielić obszar strony na sekcje. Różnorodność sekcji i 

dowolny sposób ich ułożenia pozwala na swobodne kształtowanie przestrzeni 

roboczej i dostosowanie jej do konkretnych potrzeb. 

 

 

 

Każda z sekcji pozwala na umieszczenie w niej elementów aplikacji takich jak  
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starty, raporty, licznik zadań. Poza umieszczeniem elementów aplikacji, w 

dashboard można wkomponować dowolny formatowany tekst lub obrazek, 

czyniąc go bardziej czytelnym czy tez po prostu bardziej przyjaznym dla 

użytkownika. 

 

 

 

 

Jednym z elementów rozbudowy dashboardu jest możliwość użycia w nim kodu 

osadzania komponentu pochodzącego z zewnętrznego systemu i co za tym 

idzie, zintegrowanie na jednym widoku różnych narzędzi.  

 

2.1.3.5. Widok „Warte uwagi” 

Widok wyświetla elementy aplikacji, które przetwarzane są w sposób nietypowy. 

Ocena tego jak bardzo dane odbiegają od standardu w stosunku do innych 

elementów, wykonywana jest w oparciu o sieci neuronowe (AI). 

Jego funkcjonalność jest identyczna z analogicznym widokiem na głównej 

witrynie WEBCON BPS Portal, przy czym analiza ograniczona jest jedynie do 

elementów utworzonych w ramach bieżącej aplikacji. 

 

Widok anomalii dostępny jest dla użytkowników posiadających uprawnienia 

administratora aplikacji lub projektanta portalu. 

 

2.1.3.6. Wszystkie elementy 

Widok wszystkich elementów pozwala na wyświetlenie dowolnego raportu 

elementów systemu w oparciu o standardowe grupowania. Nawigacja odbywa 

się przez wchodzenie na coraz niższe poziomy grupowania elementów według 



 

WEBCON BPS  29 

aplikacji, procesów, obiegów, typów formularz oraz kroków. Pozwala 

użytkownikowi odnaleźć elementy w systemie nawet wówczas gdy nie został 

wcześniej przygotowany przez administratora konkretny raport prezentujący te 

elementy. W widoku aplikacji bazowa struktura elementów zawężona jest do tej 

właśnie aplikacji. 

 

2.1.4. Nowy formularz 

Wraz z rozwiązaniem WEBCON BPS Portal udostępniony został nowy formularz 

prezentacji elementów obiegów.  

Nowy formularz pozwala na automatyczne dostosowywanie jego wyglądu i 

układu do wielkości ekranu na którym jest aktualnie wyświetlany. Dzięki takiemu 

zachowaniu formularz jest czytelny i użyteczny zarówno w przypadku 

wyświetlania go w klasycznej przeglądarce desktop jak i na mniejszym ekranie 

tabletu czy też urządzenia przenośnego np. telefonu. 

 

 

 

Kontrolka załączników nowego formularza rozbudowana została o możliwość 

podglądania zawartości dołączonych plików. Poza podglądem plików 

standardowych formatów jak TXT, DOCX, PDF, PNG, JPG możliwy jest również 

szybki podgląd zawartości plików MS Excel oraz maili dołączonych jako 

konwersacje e-mail. 

 

Uzupełnieniem formularza jest widok historii prezentujący wszystkie aktywności 

wykonane na elemencie przez użytkownika bądź system. Zmiany wartości 

atrybutów formularza akcentowane są odpowiednim kolorem. Dla każdej 
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zapisanej wersji możliwe jest wyświetlenie podglądu formularza i weryfikacja jego 

danych. 

 

 

 

 

Widok historii zmian posiada również swoją wersję wyświetlaną na małym 

ekranie urządzeń mobilnych, dzięki czemu wszelkie zmiany stanu i zawartości 

formularza mogą być przeglądane również w telefonie. 
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2.1.5. Wyszukiwanie elementów w WEBCON BPS Portal 

WEBCON BPS Portal wprowadza zupełnie nowy sposób wyszukiwania elementów 

w bazie danych. Wyszukiwanie oparte zostało na silniku wyszukiwania SOLR. 

Rozwiązanie pozwala szybko wyszukiwać treści nawet w przypadku bardzo 

dużych zbiorów danych. 

 

Możliwość wyszukiwania dostępna jest w każdym momencie pracy w WEBCON 

BPS Portal, zarówno na stronie głównej jak i po wybraniu konkretnej aplikacji. 

Jedyną różnicą w działaniu jest automatyczne zawężenie wyników wyszukiwania 

do aktualnej aplikacji, jeśli wyszukiwanie rozpoczęto w kontekście aplikacji. 

 

By rozpocząć wyszukiwanie, w kontrolce wyszukiwania paska narzędzi WEBCON 

BPS Portal należy zacząć wpisywanie szukanej frazy. W miarę wprowadzania fraz 

system proponuje ich do uzupełnienie, co znacznie ułatwia skonstruowanie 

właściwego klucza wyszukiwania. 

 

 

 

 

Wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie listy z możliwością 

podglądnięcia konkretnego elementu lub jego załączników.  

Widok wyników wyszukiwania daje też możliwość zmiany parametrów 

wyszukiwania, doprecyzowania klucza lub dodatkowego zawężenia wyników.  

Wyniki są automatycznie grupowanie według kluczowych tagów wspólnych dla 

znalezionych elementów i wyświetlanie w formie filtru. Użytkownik klikając w taką 

grupę jest w stanie zboczyć elementy utworzone przez konkretne osoby lub 

danego dnia. W miarę zawężania wyników, system tworzy kolejne grupy, dając 

możliwość bardziej precyzyjnego wskazania konkretnych kryteriów. 

Poza filtrowaniem istnieje możliwość sortowania wyników według trafności 

wyszukania, daty utworzenia lub modyfikacji. 
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Silnik wyszukiwania uwzględnia fleksje językowe, dlatego szukana fraza nie musi 

być wprowadzona w dokładnej formie. System automatycznie domyśli się i 

podpowie elementy zawierające szukaną frazę z uwzględnieniem jej odmiany. 

Aktualnie system wspiera fleksje dla języków polskiego, angielskiego, 

niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, węgierskiego oraz rosyjskiego. 

 

Dane wprowadzane do systemu przez użytkowników są indeksowane na 

bieżąco co sprawia, że informacja może być wyszukana prawie natychmiast po 

ich pojawieniu się w systemie. Silnik przeszukuje wartości wszystkich atrybutów 

oraz kolumn list pozycji. Przeszukiwane są również wszystkie dokumenty tekstowe 

dołączone jako załączniki na formularzach. Oprócz czysto tekstowych formatów 

takich jak TXT, RTF, XML, HTML, SQL silnik przeszukuje również dokumenty w 

formacie Word (DOC, DOCX, DOCX, ODT), Excel (XLSX, XLSM, XLS), PDF oraz pliki 

wiadomości e-mail (EML, EMLX, MSG, OFT, MBOX, TNEF).
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2.1.6. Wyszukiwanie w nawigacji 

Silnik wyszukiwania daje również możliwość przeszukiwania elementów 

nawigacji. Wyszukiwanie to może odbywać się z poziomu kontrolki wyszukiwania 

elementów. Dostępna jest tam dedykowana zakładka „W nawigacji” 

prezentująca elementy nawigacji odpowiadającej wyszukiwanej frazie. W 

widoku tym użytkownik ma możliwość skorzystania z filtrów by zawęzić wyniki 

wyszukania.  

 

 
 

 

Wyszukiwanie dostępne jest również z poziomu panelu nawigacji, gdzie w 

dedykowanej kontrolce użytkownik może wprowadzić całość lub część frazy. 

Wyniki prezentowane są już w trakcie wprowadzania teksu i automatycznie 

zawężają się wraz z precyzowaniem frazy. Użytkownik klikając na element w 

liście wyników, może natychmiast przejść do szukanego raportu czy wystartować 

nowy element obiegu.  
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2.1.7. Możliwości edycyjne portalu 

W celu stworzenia aplikacji, zdefiniowania procesów oraz obiegów wraz z 

krokami i ścieżkami, konieczne jest korzystanie z narzędzia WEBCON BPS Designer 

Studio. Daje ono projektantowi pełne możliwości edycyjne również jeśli chodzi o 

elementy WEBCON BPS Portal. Niezależnie od WEBCON BPS Designer Studio 

część elementów WEBCON BPS Portal może być modyfikowana i definiowana z 

poziomu przeglądarki Web. 

 

Możliwość zmieniania i tworzenia nowej zawartości aplikacji posiada użytkownik 

z uprawnieniami „Administrator aplikacji” lub „Projektant portalu”. 

Użytkownik z takimi uprawnieniami ma możliwość włączenia trybu edycji 

aplikacji. 

 

 

 

W trybie edycji aplikacji użytkownik może rozpocząć dodawanie nowych 

elementów, wybierając z menu odpowiednią opcję. 

 

 

 

Tryb edycji aplikacji pozwala również na zmianę konfiguracji przycisków startów, 

zawartości dashboardów czy definicji raportów. 
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Po ich zapisaniu, wprowadzone zmiany są natychmiast widoczne dla wszystkich 

użytkowników pracujących w aplikacji. 

 

2.1.8. Zapamiętywanie ulubionych stron portalu 

Każdy użytkownik ma możliwość zapisania dowolnej strony wyświetlanej w 

platformie WEBCON BPS Portal. Odnosi się to zarówno do raportów, widoków czy 

dashboardów jak również do konkretnych formularzy. Dostęp do listy ulubionych 

stron możliwy jest po naciśnięciu gwiazdki w menu narzędzi. 

 

 

 

Lista ulubionych stron pozwala użytkownikowi spersonalizować i dostosować 

działanie platformy do własnych potrzeb. Strony które są ważne, warte 

zapamiętania lub często odwiedzane, są dostępne w każdym momencie pracy 

z WEBCON BPS Portal.  

 

2.1.9. Wielojęzyczność 

WEBCON BPS Portal daje możliwość prezentacji jego zawartości w jednym z 

dostępnych języków: polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim. Wybranie 

przez użytkownika języka spowoduje dostosowanie treści interfejsu WEBCON BPS 

Portal oraz tłumaczalnych części formularza do tych ustawień.  
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2.1.10. Motywy wyglądu 

Platforma WEBCON BPS Portal pozwala użytkownikowi na wybór jednego z 

dostępnych motywów wyglądu interfejsu graficznego. 

Użytkownik o uprawnieniach administratora może również definiować własne 

motywy przykładowo tworząc motyw zgodny z kolorystyką korporacyjną. 

 

2.1.11. Konfiguracja zastępstw 

Funkcjonalność zastępstw znana z wcześniejszych wersji WEBCON BPS, pozwala 

określić osobę odpowiedzialną za realizację zadań w trakcie nieobecności. 

Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ciągłości pracy oraz podejmowanych 

decyzji wspieranych przez platformę. 

Możliwość definiowania zastępstw dostępna jest również w WEBCON BPS Portal. 

Każdy użytkownik może określić osobę, które w trakcie nieobecności będzie go 

zastępować przy wykonywaniu zadań. Możliwe jest również zdefiniowanie 

zastępstwa w imieniu zastępowanej osoby co pozwala przełożonemu na 

określenie zastępstwa dla swoich podwładnych. 

Lista aktywnych zastępstw jest prezentowana w prosty i czytelny sposób z 

możliwością prezentowania widoku własnych zastępstw, zastępstw swoich 

podwładnych oraz wszystkich aktywnych zastępstw. 

 

2.1.12. Możliwość osadzania elementów portalu 

WEBCON BPS 2019 poza znanymi już składnikami Web Part udostępnia również 

nowe typy Web Partów, pozwalające osadzać na witrynach SharePoint 

wybrane aplikacje, dashboardy, raporty, widok zadań, liczniki zadań lub pełny 

widok portalu. Możliwość takiej integracji istnieje dla SharePoint w wersji 

2013/2016/2019 ale również dla Office 365. 

 

Innym sposobem udostępnienia elementów portalu jest możliwość pobrania i 

użycia tzw. kodu osadzania. Ten sposób pozwala na integrację z każdym 

systemem, który pozwala taki kod osadzić na własnych stronach. Możliwość 

pobrania kodu osadzania ma użytkownik o uprawnieniach administratora 

aplikacji po wybraniu z menu narzędzi opcji „Kody osadzania”. 
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Wygenerowany kod osadzenia wskazanego elementu WEBCON BPS Portal może 

zostać skopiowany i wstawiony w docelową witrynę np. WordPress.  

 

2.1.13. Autentykacja 

WEBCON BPS Portal wspiera kilka sposobów autentykacji w systemie. Możliwe jest 

skonfigurowanie jednego lub kilku dostawców autentykacji: 

 Windows 

 Azure Active Directory 

 ADFS 

 WEBCON BPSAuth (AAD, ADFS , Google, LinkedIn, LiveID) 

 

Aktywowanie oraz konfiguracja dostawcy autentykacji można dokonać z 

poziomu WEBCON BPS Designer Studio w sekcji Konfiguracja systemu -> 

Dostawcy autentykacji. 
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2.2. Analiza przebiegu procesów 

WEBCON BPS 2019 wprowadza nowe narzędzie umożliwiające analizę działania 

procesów. Funkcjonalność dostępna z poziomu kreatora graficznego obiegów 

w WEBCON BPS Designer Studio, umożliwia weryfikację ilości utworzonych 

elementów w podanym przedziale czasu, zlicza ilość wejść do danego kroku 

obiegu oraz ilość przejść ścieżkami. Wyniki prezentowane są w formie graficznej. 
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2.3. Kompletny Import Export 

Mechanizm eksport-import rozbudowany został o kilka elementów 

ułatwiających i skracających czas wdrażania rozwiązań budowanych w 

ramach WEBCON BPS. 

 

Jednym z elementów jest możliwość przenoszenia, wraz z paczką eksportu, 

plików SDK wykorzystywanych w procesie. Dzięki tej rozbudowie w trakcie 

procesu importu przenoszone jest całe spójne rozwiązanie, nawet w przypadku 

stosowania w obiegach niestandardowych kontrolek czy akcji. 

 

Kolejna zmiana to sposób określania obiektów do eksportu. Kreator eksportu 

pozwala na wskazanie całej aplikacji wraz z wszystkimi jej powiązaniami, ale 

możliwe jest również wybranie tylko jednego z procesów lub elementu 

prezentacji i przeniesienie go na środowisko docelowe. 

Kreator importu rozbudowany został o możliwość wyboru obiektów do 

zaimportowana na środowisko docelowe bez konieczności importowania całej 

zawartości paczki importu.  
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2.4. Nowe REST API dla SDK 

WEBCON BPS 2019 wprowadza możliwość korzystania z technologii REST przy 

tworzeniu rozwiązań integracji programistycznej z systemem. Nowe REST API 

zapewnia pełne wsparcie i możliwość startowania nowych elementów obiegu, 

przejścia ścieżkami orz modyfikacji zawartości elementu. 

 

2.5. Tryby instalacji 

Instalacja systemu WEBCON BPS jest możliwa według wariantów: 

Instalacja dla środowiska SharePoint 

WEBCON BPS Portal instalowany jest jako aplikacja IIS działająca w ramach 

witryny SharePoint. Instalacja tego typu wymaga działającego serwera 

Microsoft SharePoint. 

Wariant instalacji WEBCON BPS Portal z wykorzystaniem środowiska SharePoint 

daje możliwość wyboru jednego z dwóch trybów. 

 Tryb Klasyczny (w trybie tym będzie działać system WEBCON BPS po 

aktualizacji z wersji niższej) instaluje komponenty pozwalające na pracę z 

formularzem w interfejsie SharePoint oraz WEBCON BPS Portal, pozwala na 

używanie połączeń typu lokalny SharePoint przy tworzeniu źródeł danych 

(możliwość odwoływania się do zasobów SharePoint w kontekście 

użytkownika zalogowanego do systemu), pozwala korzystać z list SharePoint 

do edycji dokumentów dodawanych jako załączniki formularza. Tryb ten 

umożliwia również instalację komponentów pozwalających osadzać 

elementy WEBCON BPS Portal na witrynach SharePoint oraz Office 365. 

 

 Tryb MODERN instaluje komponenty umożliwiające pracę jedynie z 

wykorzystaniem interfejsu WEBCON BPS Portal, umożliwia korzystanie jedynie 

z połączeń typu SharePoint On-premises i Online przy tworzeniu źródeł 

danych, pozwala korzystać z list SharePoint do edycji dokumentów 

dodawanych jako załączniki formularza. Tryb ten umożliwia również 

instalację komponentów pozwalających osadzać elementy WEBCON BPS 

Portal na witrynach SharePoint oraz Office 365. 

 

Instalacja standalone dla Office 365 

WEBCON BPS Portal instalowany jest jako niezależna witryna IIS. Instalacja tego 

typu wymaga infrastruktury w postaci serwera IIS oraz serwerów do instalacji 

usługi Windows. Niezbędne jest również posiadanie aktywnej subskrypcji Office 

365. 
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Instalacja stanalone 

WEBCON BPS Portal instalowany jest jako niezależna witryna IIS. Instalacja tego 

typu wymaga infrastruktury w postaci serwera IIS oraz serwerów do instalacji 

usługi Windows. Dzięki możliwości zainstalowania dodatkowych komponentów 

instalacja jego typu pozwala również na integrację z SharePoint On-premises 

oraz Office 365 i udostępnia możliwość osadzania wybranych elementów 

WEBCON BPS Portal na witrynach tych serwerów. Instalacja standalone 

udostępnia interfejs graficznego WEBCON BPS Portal.  

Instalacja tego typu pozwala na edycję dokumentów dołączonych jako 

załączniki formularza przy wykorzystaniu WebDAV. Niemniej ze względu na brak 

bezpośredniego powiązania z SharePoint, nie daje możliwości korzystania z 

bibliotek i list dokumentów jako repozytoriów dokumentów. 
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3. Zmiana działania 

3.1. Informacje 

Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu 

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

2017.1.3.x, nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu.  

Aby import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i 

dokonać ponownego eksportu procesów. 

 

3.2. Zmiany architektoniczne 

System w wersji WEBCON BPS 2019 wymaga instalacji komponentu WEBCON BPS 

Portal dostępnego w instalatorze systemu. Instalacja WEBCON BPS Portal 

wymaga bibliotek: 

 .NET Core Hosting Bundle 

 .NET Framework 4.7 

 

WEBCON BPS Portal wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 11 lub 

wyższej. Wymaganie dotyczy również środowisk klienckich korzystających z 

komponentów WEBCON BPS Word Add-In, WEBCON BPS Outlook Add-In oraz 

WEBCON BPS Designer Studio. 

 

Dla instalacji korzystających z formularza typu CLASSIC na witrynach SharePoint 

wspierane są przeglądarki zgodne z MS SharePoint. 

 

3.3. WEBCON BPS Designer Studio - logowanie 

Zmieniono sposób logowania użytkownika do WEBCON BPS Designer Studio. Od 

wersji WEBCON BPS 2019 mechanizm logowania uwzględnia dostawcę 

autentykacji skonfigurowanego dla WEBCON BPS Portal (2.1.13). W związku z tym 

przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest podanie adresu WEBCON BPS Portal 

w celu autoryzacji i pracy w WEBCON BPS Designer Studio. 
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Domyślnym dostawcą autentykacji jest Windows Active Directory i jeśli w 

systemie WEBCON BPS Portal nie ma skonfigurowanych innych aktywnych 

dostawców autentykacji nastąpi automatyczne zalogowanie użytkownika 

uruchamiającego WEBCON BPS Designer Studio. 

Jeśli w systemie WEBCON BPS Portal skonfigurowani są inni dostawcy 

autentykacji użytkownik ma możliwość wybrania sposobu logowania. 
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W przypadku środowiska w którym istnieje kilka baz procesów, konieczne jest 

wskazanie w kontekście której bazy ma zostać uruchomione WEBCON BPS 

Designer Studio. Dodatkowo w przypadku instalacji dla środowiska SharePoint, 

konieczne jest również wskazanie witryny SharePoint powiązanej z wybraną bazą 

procesu. Połączenie do witryny SharePoint domyślnie odbywa się w kontekście 

użytkownika logującego się do WEBCON BPS Designer Studio. Domyślny sposób 

uwierzytelniania może być zmieniony na „Windows User + Password” pozwalając 

na określenie użytkownika w kontekście którego WEBCON BPS Designer Studio 

będzie łączyć się do witryny SharePoint. 

 

 

 

Przy pierwszym uruchomieniu WEBCON BPS Designer Studio po aktualizacji 

systemu, konieczne jest podanie prawidłowego adres WEBCON BPS Portal. 

Następnie konieczne jest wskazanie bazy danych w kontekście której ma być 

uruchomione WEBCON BPS Designer Studio oraz witryny SharePoint powiązanej 

ze wskazaną bazą. 

 

3.4. WEBCON BPS Designer Studio - uprawnienia przy uruchamianiu 

Zmieniony został mechanizm uprawnień dla użytkowników pracujących z 

aplikacją WEBCON BPS Designer Studio. 

WEBCON BPS Designer Studio w zależności od uprawnień jakie posiada 

użytkownik, może zostać uruchomione w jednym z dwóch trybów: 

administracyjnym lub Lite. 

Tryb administracyjny daje pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności WEBCON 

BPS Designer Studio. Tryb administracyjny uruchamiany jest jeśli użytkownik 

posiada uprawnienia „Administratora systemu” WEBCON BPS. 

Tryb Lite ogranicza możliwości konfiguracyjne jedynie do aplikacji do których 

użytkownik posiada uprawnienia administratora. Tryb ten jest uruchamiany jeśli 

użytkownik nie posiada uprawnień „Administratora systemu” WEBCON BPS lecz 

posiada uprawnienia „Administratora aplikacji” przynajmniej w jednej z 

istniejących aplikacji.  
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Ograniczenia dostępu do bazy procesów 

W trakcie autoryzacji weryfikowane są również uprawnienia do baz procesów 

skonfigurowanych w systemie. Na tej podstawie prezentowana jest lista baz 

procesów w ramach której użytkownik może pracować. 

Użytkownik ma możliwość wybrania bazy procesów jeśli dla tej bazy posiada 

uprawnienia „Administratora systemu” WEBCON BPS lub posiada uprawnienia 

„Administratora aplikacji” przynajmniej w jednej zdefiniowanej w ramach bazy 

danych aplikacji. 

Połączenie do bazy danych odbywa się w oparciu o connection string 

zdefiniowany w konfiguracji WEBCON BPS Portal. Lista dostępnych baz jest 

ograniczona również z uwzględnieniem uprawnień wynikających z tej 

konfiguracji, tzn. użytkownik w kontekście którego nastąpi połączenie do bazy 

danych, musi posiadać uprawnienia odczytu i zapisu bazy konfiguracyjnej oraz 

bazy procesu. 

   

W trakcie aktualizacji systemu użytkownikowi, który przeprowadza proces 

aktualizacji, nadane zostaną uprawnienia Administratora systemu WEBCON BPS. 

Użytkownik ten ma możliwość uruchomienia WEBCON BPS Designer Studio w 

trybie administracyjnym i jeśli to konieczne, nadania uprawnień Administratora 

systemu innym użytkownikom. 

W przypadkach awaryjnych istnieje możliwość nadania uprawnień 

Administratora systemu przy pomocy narzędzia 

WebCon.WorkFlow.Studio.Configuration.exe, dostępnego w katalogu w którym 

zainstalowano WEBCON BPS Designer Studio.   
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3.5. Definiowanie aplikacji 

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności aplikacji rozbudowane zostało 

drzewo konfiguracji procesów o dodatkowy węzeł pozwalający definiować 

aplikacje wraz z procesami i widokami prezentacji. 

 

 

 

Nową aplikację może utworzyć jedynie użytkownik o uprawnieniach 

„Administrator systemu”. Dodanie nowej aplikacji do systemu możliwe jest po 

wybraniu opcji „Nowa aplikacja” z menu kontekstowego drzewa aplikacji, 

paska narzędzi aplikacji lub menu „Nowy” kontrolki wyszukiwania aplikacji. 

 

Użytkownik ma możliwość określenia nazwy aplikacji, motywu kolorystycznego w 

jakim będzie ona prezentowana w WEBCON BPS Portal, jej języka prezentacji 

oraz określenia uprawnień dla pozostałych użytkowników. 

 

Uprawnienia aplikacji 

Aplikacja pozwala na określenie niezależnych dla niej uprawnień dostępu. 

Uprawnienia definiowane dla aplikacji pozwalają określić grupy użytkowników 

mogących modyfikować definicję aplikacji wraz z jej procesami. W ramach 

uprawnień aplikacji definiowany jest również zakres widoczności aplikacji dla 

użytkowników końcowych.  
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Aplikacja posiada następujące poziomy uprawnień: 

 

 Administrator aplikacji 

Uprawnienia dają pełen dostęp do aplikacji zarówno jeśli chodzi o jej 

widoczność jak i możliwość modyfikacji. Z poziomu WEBCON BPS Designer 

Studio użytkownik o tym poziomie uprawnień może zmieniać wszystkie 

ustawienia aplikacji, modyfikować procesy macierzyste oraz powiązane, 

tworzyć i modyfikować elementy prezentacji. Z poziomu WEBCON BPS 

Portal użytkownik ma możliwość przejścia w tryb edycji i dodawać nowe 

oraz modyfikować istniejące elementy systemu (starty, dashboardy, 

raporty). Ma możliwość pobrania kodu osadzania dowolnego elementu 

systemu. Ma również dostęp do widoku anomalii. 

Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów. W celu 

zdefiniowania widoczności danych (np. na raportach) konieczne jest 

określenie odpowiednich uprawnień na poziomie procesu. 

 

 Projektant Portalu 

Uprawnienia dają pełen dostęp do aplikacji z poziomu WEBCON BPS Portal, 

zarówno jeśli chodzi o jej widoczność jak i możliwość modyfikacji. 

Uprawnienia nie pozwalają na uruchomienie i edycję aplikacji przy pomocy 

WEBCON BPS Designer Studio. Z poziomu WEBCON BPS Portal użytkownik 

ma możliwość przejścia w tryb edycji i dodawać nowe oraz modyfikować 

istniejące elementy systemu (starty, dashboardy, raporty). Ma możliwość 

pobrania kodu osadzania dowolnego elementu systemu. 

Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów. 

 

 Dostęp do metadanych 

Uprawnienia dają dostęp do metadanych (struktury atrybutów) procesów 

aplikacji z poziomu dodatku WEBCON BPS Word Add-In, pozwalając na 

definicję wzorów dokumentów. 

Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów. 

Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do aplikacji z poziomu 

WEBCON BPS Portal. 

 

 Dostęp do aplikacji 

Uprawnienia dają dostęp aplikacji z poziomu WEBCON BPS Portal 

pozwalając użytkownikowi odnaleźć aplikację i przeglądać jej zawartość. 

Uprawnienia tego poziomu nie dają dostępu do danych procesów. W celu 

zdefiniowania widoczności danych (np. na raportach) konieczne jest 

określenie odpowiednich uprawnień na poziomie procesu. 
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Tworzenie nowych procesów w aplikacji 

W ramach aplikacji możliwe jest tworzenie nowych procesów wchodzących w 

jej skład. Dodanie nowego procesu wymaga wybrania opcji „Dodaj nowy 

proces” z menu kontekstowego drzewa aplikacji lub wybrania opcji „Nowy 

proces” z paska narzędzi aplikacji lub procesu. 

 

Możliwość tworzenia nowej aplikacji mają użytkownicy o uprawnieniach 

„Administrator systemu”. Możliwość modyfikowania konfiguracji aplikacji (w tym 

tworzenia procesów) mają użytkownicy o uprawnieniach „Administrator 

systemu” lub „Administrator aplikacji”. 

 

Procesy powiązane 

Procesy powiązane z aplikacją to takie, których definicja oryginalnie znajduje się 

w innej aplikacji. Skonfigurowanie procesu powiązanego z aplikacją pozwala na 

używanie tego samego procesu w wielu aplikacjach równocześnie. Umożliwia 

również odwoływanie się do definicji procesu w trakcie tworzenia obiektów 

prezentacji aplikacji. 

 

Powiązanie istniejącego procesu z aplikacją możliwe jest po wybraniu opcji 

„Powiąż istniejący proces” z menu kontekstowego drzewa aplikacji. 

Użytkownik może dodać procesy powiązane jedynie z aplikacji w których 

posiada co najmniej uprawnienia „Administratora aplikacji”. 

 

Proces powiązany może być edytowany zarówno z poziomu aplikacji 

macierzystej jak i aplikacji z którą został powiązany. 

Procesu powiązanego nie można usunąć z poziomu aplikacji z którą został 

powiązany, możliwe jest natomiast odłączenie powiązania danego procesu z 

aplikacją po wybraniu opcji „Odłącz proces” z menu kontekstowego drzewa 

aplikacji. 

 

Prezentacje 

W ramach aplikacji możliwe jest definiowanie elementów prezentacji: klawiszy 

startowych, dashboardów, raportów. Dodanie nowego elementu wymaga 

wybrania opcji „Nowy start”, „Nowy raport” lub „Nowy dashboard” z menu 

kontekstowego drzewa aplikacji. Nowo zdefiniowany element prezentacji 

będzie widoczny w aplikacji WEBCON BPS Portal natychmiast po jego zapisaniu. 

Konfiguracja startów oraz raportów pozwala między innymi określić proces dla 

którego ma zostać wykonana operacja lub wyświetlony raport. Dostępna w tej 

konfiguracji lista pozwala na wybranie procesu macierzystego lub powiązanego 

aplikacji.  
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Po aktualizacji systemu do wersji WEBCON BPS 2019 wprowadzone zostaną 

następujące zmiany: 

 Dla każdego procesu istniejącego w systemie przed migracją, utworzona 

zostanie aplikacja o nazwie identycznej jak nazwa pierwotnego procesu. 

Proces stanie się częścią aplikacji. 

 Grupa procesu zostanie przekształcona w grupę aplikacji 

 Język aplikacji zostanie ustawiony zgodnie z pierwotną definicja języka 

procesu. Proces nie będzie miał możliwości definiowania niezależnego 

języka. 

 Ustawienia dla aplikacji mobilnej przyjmą wartość „Pokazuj strukturę 

raportów na podstawie Web Part SharePoint” pozwalającą na działanie 

aplikacji dla urządzeń mobilnych zgodnie z konfiguracją sprzed migracji 

 Wszyscy użytkownicy posiadający w procesie, na bazie którego utworzona 

została aplikacja, rolę „Administracja” otrzymają rolę „Administrator 

aplikacji” 

 Jako opiekun aplikacji zostanie skonfigurowany użytkownik, który w 

procesie na bazie którego utworzona została aplikacja, był opiekunem 

procesu 

 

3.6. Drzewo wyboru procesów zastąpione drzewem wyboru aplikacji 

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności aplikacji zmienione zostało 

zachowanie drzewa nawigacyjnego prezentującego do tej pory wszystkie 

zdefiniowane procesy. 

Widok drzewa procesów został zastąpiony widokiem struktury aplikacji z 

możliwością wskazania jednej z dostępnych aplikacji. Wewnątrz aplikacji 

wyświetlane są wszystkie procesy z nią związane. Aplikacje są zorganizowane w 

grupy aplikacji. 

Widok struktury aplikacji pozwala na wyszukiwanie dowolnego procesu bądź 

aplikacji zdefiniowanej w ramach bazy danych w kontekście której pracuje 

WEBCON BPS Designer Studio.  
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3.7. Zmiany struktury uprawnień w systemie 

Wprowadzono nowe poziomy uprawnień do zarządzania dostępem do aplikacji 

oraz systemu. Zmiana jest skutkiem wprowadzenia funkcjonalności aplikacji a jej 

konsekwencją jest rozdzielenie uprawnień pozwalających na edycję konfiguracji 

(uprawnienia definiowane dla aplikacji) od uprawnień pozwalających na 

podgląd i edycję danych (uprawnienia definiowane dla procesu). 

 

Lista nowo wprowadzonych uprawnień: 

 

Nazwa roli Opis 
Miejsce konfiguracji w 

WEBCON BPS Designer Studio 

Administratorzy systemu 

Najwyższy poziom uprawnień. Pozwala 

pracować w trybie pełnym WEBCON BPS 

Designer Studio. Posiada pełne 

uprawnienia modyfikacji wszystkich 

elementów systemu. 

Widzi i może modyfikować wszystkie 

aplikacje z poziomu WEBCON BPS Portal. 

Nie ma dostępu do danych. 

Konfiguracja systemu -> Uprawnienia 

globalne -> Administratorzy systemu 

 

W przypadkach awaryjnych istnieje 

możliwość nadania uprawnień 

Administratora systemu bez 

uruchamiania WEBCON BPS Designer 

Studio z wykorzystaniem narzędzia 

WebCon.WorkFlow.Studio.Configuratio

n.exe. Narzędzie dostępnego w 

katalogu instalacyjnym WEBCON BPS 

Designer Studio.   

Administrator aplikacji 

Pozwala pracować w trybie Lite WEBCON 

BPS Designer Studio. Posiada pełne 

uprawnienia modyfikacji wszystkich 

elementów aplikacji. 

Widzi i może modyfikować swoje 

aplikacje z poziomu WEBCON BPS Portal. 

Nie ma dostępu do danych. 

Aplikacje -> Wybrana aplikacja -> 

Uprawnienia -> Administrator aplikacji 

Projektant portalu 

Widzi i może modyfikować swoje 

aplikacje z poziomu WEBCON BPS Portal. 

Nie ma dostępu do danych. 

Aplikacje -> Wybrana aplikacja -> 

Uprawnienia -> Projektant portalu 

Dostęp do aplikacji 

Widzi swoje aplikacje z poziomu 

WEBCON BPS Portal. 

Nie ma dostępu do danych. 

Aplikacje -> Wybrana aplikacja -> 

Uprawnienia -> Dostęp do aplikacji 

Dostęp do metadanych  

Posiada dostęp do metadanych aplikacji i 

procesów.  

Nie widzi aplikacji w WEBCON BPS Portal. 

Nie ma dostępu do danych. 

 

Aplikacje -> Wybrana aplikacja -> 

Uprawnienia -> Dostęp do metadanych 
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Aktualizacja systemu do wersji WEBCON BPS 2019 wprowadzi rozszerzenie 

uprawnień dla użytkowników z rolą Administrator procesu dodając uprawnienie 

Administratora aplikacji do aplikacji w której znajduje się ten proces. 

 

Użytkownikowi, który przeprowadza proces aktualizacji, nadane zostaną 

uprawnienia Administratora systemu. 

 

 

3.8. Zmiana nazewnictwa uprawnień do procesów 

Zmieniono nazewnictwo uprawnień dostępu do danych procesu. Nie zostało 

zmienione zachowanie dla poszczególnych ról – system działa według 

dotychczasowych zasad. 

 

 

 

Poprzednia nazwa roli Obecna nazwa roli 

Miejsce konfiguracji w 

WEBCON BPS Designer 

Studio 

Administracja Administratorzy biznesowi 

Konfiguracja systemu -> 

Uprawnienia globalne 

 

Tylko odczyt 
Dostęp odczytu do wszystkich 

elementów obiegów 

Konfiguracja systemu -> 

Uprawnienia globalne 

Administracja Administrator biznesowy 

Aplikacje -> Wybrana 

aplikacja -> Wybrany 

proces -> Uprawnienia 

oraz  

Wybrany obieg -> 

Powiązane typy 

formularzy -> Uprawnienia 

do typów formularzy 

Modyfikacja bez usuwania 
Dostęp do wszystkich elementów z 

możliwością edycji 

Aplikacje -> Wybrana 

aplikacja -> Wybrany 

proces -> Uprawnienia 

oraz  

Wybrany obieg -> 

Powiązane typy 

formularzy -> Uprawnienia 

do typów formularzy 
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Dodawanie nowych 
Możliwość startowania nowych 

elementów 

Aplikacje -> Wybrana 

aplikacja -> Wybrany 

proces -> Uprawnienia 

oraz  

Wybrany obieg -> 

Powiązane typy 

formularzy -> Uprawnienia 

do typów formularzy 

Tylko odczyt 
Dostęp do wszystkich elementów 

wraz z załącznikami 

Aplikacje -> Wybrana 

aplikacja -> Wybrany 

proces -> Uprawnienia 

oraz  

Wybrany obieg -> 

Powiązane typy 

formularzy -> Uprawnienia 

do typów formularzy 

Tylko odczyt bez 

podglądu załączników 

Dostęp do wszystkich elementów bez 

dostępu do załączników 

Aplikacje -> Wybrana 

aplikacja -> Wybrany 

proces -> Uprawnienia 

oraz  

Wybrany obieg -> 

Powiązane typy 

formularzy -> Uprawnienia 

do typów formularzy 
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Zestawienie aktualnych uprawnień w systemie WEBCON BPS 

 

 
  

WEBCON BPS Designer Studio 

Konfiguracja 
Dostęp do danych WEBCON BPS Portal 
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 Administratorzy systemu x x x x x x x x               x x x x 

Administratorzy biznesowi                 x x x x x x x         

Prawo odczytu do wszystkich 
elementów obiegów 

                  x x                 

U
p

ra
w

n
ie

n
ia

 

A
p

lik
a

c
ja

 Administrator aplikacji x   x   x x x2 x               x x x x 

Projektant portalu             x2                 x   x x 

Dostęp do metadanych (aplikacji 
i procesów) 

             x2                       

Dostęp do aplikacji             
 

                  x     
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U
p

ra
w

n
ie

n
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ro
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O
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Administrator biznesowy                 x x x x x x x         

Dostęp do wszystkich 
elementów z możliwością edycji 

                  x x x               

Możliwość startowania nowych 
elementów 

                  x1 x1 x1 x1 x           

Dostęp do wszystkich 
elementów wraz z załącznikami 

                  x x                 

Dostęp do wszystkich 
elementów bez dostępu do 
załączników 

                  x                   

Zarządzanie archiwum                             x         

x1 – tylko jeśli użytkownik utworzył element 

x2 – uprawnienie w Aplikacji z której proces ma być linkowany 
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3.9. Formularz MODERN 

WEBCON BPS 2019 pozwala na wyświetlanie elementów procesu w widoku 

formularza SharePoint (tryb CLASSIC) lub w widoku formularza WEBCON BPS 

Portal (tryb MODERN). Tryb pracy formularza można określić niezależnie dla 

każdego procesu. Odpowiednia konfiguracja dostępna jest z poziomu WEBCON 

BPS Designer Studio w sekcji Aplikacje -> Aplikacja -> Proces -> Ustawienia -> 

Pozostałe. 

 

 

Możliwe do ustawienia parametry: 

 Classic on SharePoint 

Formularz elementów procesu wyświetlany jest w widoku klasycznym (tryb 

CLASSIC) osadzonym w SharePoint. Wszelkie odwołania do elementów 

procesu (np. linki w e-mailach, przekierowania z Web Partów) otwierają 

formularz w widoku SharePoint. 

 

 Classic on BPS Portal 

Formularz elementów procesu wyświetlany jest w widoku klasycznym (tryb 

CLASSIC) lecz formularz ten jest osadzony wewnątrz WEBCON BPS Portal. 

Wszelkie odwołania do elementów procesu otwierają formularz w widoku 

CLASSIC osadzonym w WEBCON BPS Portal. 

 

 Modern on BPS Portal 

Formularz elementów procesu wyświetlany jest w widoku MODERN (2.1.4) 

osadzonym wewnątrz WEBCON BPS Portal. Wszelkie odwołania do 

elementów procesu otwierają formularz w widoku MODERN. 

 

Po aktualizacji systemu do wersji WEBCON BPS 2019 konfiguracja wszystkich 

procesów zostanie ustawiona na wartość „Classic on SharePoint”. 
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3.10. Nowy silnik wyszukiwania 

W związku z wprowadzeniem wyszukiwania opartego na silniku SOLR 

rozbudowana została konfiguracja serwisu obsługującego bazę indeksów SOLR. 

 

 Uruchomienie indeksacji SOLR wymaga włączenia roli „Indeksacja SOLR” w 

konfiguracji serwisu (Konfiguracja systemu -> Konfiguracja serwisów -> 

Serwisy -> Serwis -> Role serwisu). 

 

 Dodatkowa konfiguracja liczby przetwarzających wątków, liczby 

jednocześnie przetwarzanych załączników oraz liczby równocześnie 

przetwarzanych elementów dla indeksacji SOLR pozwala dostroić działanie 

serwisu w specyficznych instalacjach systemu i bazy danych (Konfiguracja 

systemu -> Konfiguracja serwisów -> Serwisy -> Konfiguracja -> Komponenty 

bazodanowe). 

Konfiguracja ta jest opcjonalna. Dla większości instalacji domyślne 

parametry konfiguracji są poprawne i nie wymagają zmian. 

 

 Uruchomienie indeksacji SOLR dla istniejących danych pozwala stworzyć 

nowy indeks wyszukiwania dla elementów istniejących w bazie danych. 

Opcja ta jest użyteczna w przypadku instalacji komponentu WEBCON BPS 

Search Server w już działającym środowisku w którym istnieją elementy w 

bazie danych WEBCON BPS. 

Dla nowych instalacji w których baza zawartości (i.e. baza procesów, baza 

content) nie zawiera jeszcze żadnych elementów, indeks wyszukiwania 

tworzony jest na bieżąco podczas dodawania lub modyfikacji elementów 

dlatego opcja pełnej reindeksacji SOLR nie musi być uruchamiana. 

 

W celu stworzenia indeksu SOLR dla wyszukiwania i nawigacji należy z 

poziomu raportu kolejki indeksowania SOLR (Raporty -> Raporty 

podstawowe -> Kolejka indeksowania SOLR) dodać do kolejki odpowiednie 

typy zadań wybierając z paska narzędzi przycisk „Dodaj”. 

 

Pełna reindeksacja bazy danych – uruchamia zadanie tworzenia indeksu 

dla wszystkich elementów znajdujących się w bazie danych zawartości. 

Jeśli indeks wcześniej został już utworzony zostanie on usunięty i utworzony 

na nowo. Indeksowane są wartości wszystkich atrybutów elementu, list 

pozycji oraz zawartość załączników. Indeksacji podlegają załączniki w 

formatach:  

tekstowych (TXT, SQL, XML, HTML, XHTML, MHTML, TRF), Word (DOC, DOCX, 

DOCM, ODT), Excel (XLSX, XLSM, XLS), e-mail (EML, EMLX, MSG, OFT, MBOX, 

TNEF), oraz PDF. 

Indeksacja zostanie uruchomiona jedynie dla bazy danych zawartości 

procesów do której aktualnie połączony jest WEBCON BPS Designer Studio. 
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Pełna reindeksacja wszystkich baz danych – opcja dostępna jedynie w 

przypadku środowisk posiadających kilka baz zawartości. Działa 

identycznie jak opcja „Pełna reindeksacja bazy danych”, przy czym indeks 

zostanie stworzony dla wszystkich baz zawartości. 

 

Reindeksacja nawigacji w portalu – uruchamia zadanie tworzenia indeksu 

nawigacji dla wszystkich elementów nawigacji (aplikacji, raportów, 

widoków, dashboardów, startów) zapisanych w bazie konfiguracyjnej. Jeśli 

indeks wcześniej został już utworzony zostanie on usunięty i utworzony na 

nowo. Indeks zostanie utworzony dla wszystkich baz zawartości. 

 

Reindeksacja mechanizmu podpowiedzi wyszukiwania – uruchamia 

zadanie tworzenia indeksu dla podpowiedzi wyświetlanych w kontrolce 

wyszukiwania. Przed uruchomieniem zadania tego typu musi już istnieć 

poprawny indeks dla elementów (utworzony przy pomocy opcji „Pełna 

reindeksacja bazy danych” lub „Pełna reindeksacja wszystkich baz 

danych”). 

 

Wyczyszczenie indeksu – uruchamia zadanie usunięcia indeksu 

wyszukiwania elementów oraz indeksu nawigacji. 

 

Aktualizacja danych nagłówkowych – uruchamia zadanie aktualizacji 

informacji nagłówkowych (np. nazwa procesu, nazwa atrybutu) w 

istniejącym indeksie elementów wyszukiwania. 

Ten typ zadania może być używany do odświeżenia zawartości indeksu po 

zmianach konfiguracyjnych (np. zmiana nazwy procesu) bez konieczności 

przebudowywania całego indeksu od nowa. 

 

Mechanizm indeksacji SOLR działa w sposób przyrostowy tj. dodanie lub 

modyfikacja elementu powoduje utworzenie w kolejce odpowiedniego 

zadania i automatyczne odświeżenie danych elementu w indeksie. Dzięki 

takiemu mechanizmowi dane wyszukiwania są aktualizowane i dostępne 

prawie natychmiast po ich zapisaniu w systemie. 

 

W przypadku działających instalacji w których do tej pory mechanizm 

indeksowania SOLR nie był zainstalowany lub uruchomiony, baza danych 

może zawierać wiele elementów wymagających utworzenia indeksu SOLR.  

Ze względu na potencjalnie dużą ilość danych do przetworzenia przez 

mechanizm indeksowania istnieje możliwość stworzenia indeksu dla 

wybranego przedziału czasu lub wybranych procesów. Konfiguracja taka 

dostępna jest po ręcznym uruchomieniu zadań typu „Pełna reindeksacja 

bazy danych”, „Pełna reindeksacja wszystkich baz danych” oraz 

„Aktualizacja danych nagłówkowych”. 
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Po aktualizacji systemu w trakcie której zainstalowany został komponent 

WEBCON BPS Search Server, w celu stworzenia indeksu wyszukiwania dla 

istniejących elementów należy wykonać zadania według kolejności: 

- Pełna reindeksacja bazy danych (dla instalacji z jedną bazą 

zawartości) lub Pełna reindeksacja wszystkich baz danych (dla 

instalacji z wieloma bazami zawartości) 

- Reindeksacja nawigacji w portalu 

- Reindeksacja mechanizmu podpowiedzi wyszukiwania (o ile 

podpowiedzi mają się wyświetlać) 
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3.11. Analiza AI 

WEBCON BPS 2019 wprowadza funkcjonalność pozwalająca na wykonywanie 

analiz elementów obiegów pod kątem występowania w nich anomalii, czyli 

odstępstw od typowego przebiegu procesu. W procesie analizy wykorzystywane 

są sieci neuronowe wspomagające tworzenie reguł, według których 

weryfikowane są elementy procesu. Wyniki analizy prezentowane są w widoku 

„Warte uwagi” (2.1.3.5) dostępnym z poziomu WEBCON BPS Portal. 

 

Domyślnie analiza elementów procesu nie jest wykonywana. Włączenie analiz 

dla konkretnego procesu wymaga zaznaczenia opcji „Uwzględnij w analizie AI” 

dostępnej w ustawieniach procesu. 

 

W ramach procesu możliwe jest również wskazanie atrybutów formularza, które 

powinny podlegać analizie. Odpowiednia opcja włączająca analizę dla 

atrybutu dostępna jest na zakładce konfiguracji ogólnej atrybutu. 

 

Uruchomienie funkcjonalności wymaga również poprawnej konfiguracji serwisu 

(3.12). 

Uwaga 

Funkcjonalność wymaga aktywnej licencji OCR AI! 
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3.12. Analizy AI – konfiguracja serwisu 

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności wyszukiwania anomalii w oparciu o 

analizę AI, rozbudowana została konfiguracja serwisu obsługującego proces 

analizy AI. 

 

 Uruchomienie procesu analizy AI wymaga włączenia roli „Analiza AI” w 

konfiguracji serwisu (Konfiguracja systemu -> Konfiguracja serwisów -> 

Serwisy -> Serwis -> Role serwisu). 

 Dodatkowa konfiguracja liczby wątków wykonujących analizę AI pozwala 

dostroić działanie serwisu w specyficznych instalacjach systemu i bazy 

danych (Konfiguracja systemu -> Konfiguracja serwisów -> Serwisy -> 

Konfiguracja -> Komponenty bazodanowe). 

Konfiguracja ta jest opcjonalna. Dla większości instalacji domyślne 

parametry konfiguracji są poprawne i nie wymagają zmian. 

 Uruchomienie analizy dla istniejących danych pozwala stworzyć reguły 

biznesowe walidacji danych jak również przeanalizować zbiór danych pod 

kątem odstępstw od tych reguł. 

 

W celu przygotowania analiz należy z poziomu raportu Analiza AI (Raporty -

> Raporty podstawowe -> Analiza AI) dodać do kolejki odpowiednie typy 

zadań wybierając z paska narzędzi przycisk „Dodaj”. 

 

Zbuduj model AI – uruchamia zadanie przygotowania modelu reguł 

biznesowych według których przeprowadzana będzie analiza danych. Do 

prawidłowego zbudowania modelu wymagane jest minimum 100 

elementów w oparciu o które stworzone zostaną reguły biznesowe analizy. 

 

Przeliczanie analizy AI – uruchamia zadanie przeliczania analiz według 

przygotowanych reguł. Uruchamiając zadanie możliwe jest określenie 

procesów oraz zakresu dat w ramach których analizowane będą elementy 

pod kątem występowania anomalii. 

 

Czyszczenie analiz AI – uruchamia zadanie usunięcia istniejących analiz AI. 

 

3.13. Zmiany w synchronizacji Listy użytkowników BPS 

Wprowadzono nowe źródła synchronizacji dla listy użytkowników BPS. Obecnie 

lista użytkowników może być synchronizowana ze źródłami: 

 Active Directory 

 SharePoint 

 Azure Active Directory 

 LDAP  
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Wybranie źródła synchronizacji możliwe jest na etapie instalacji systemu. Zmiana 

źródła synchronizacji może skutkować usunięciem dotychczas 

zsynchronizowanych użytkowników, dlatego opcja ta jest dostępna wyłącznie w 

instalatorze WEBCON BPS w Narzędziach do zarządzania systemem. Zmiana 

źródła synchronizacji powinna być przeprowadzana jedynie w uzasadnionych 

przypadkach. 

 

 

Wprowadzona została możliwość wyłączenia synchronizacji listy użytkowników 

BPS z SharePoint. Opcja włączenia lub wyłączenia synchronizacji użytkowników 

SharePoint dostępna jest w trybie synchronizacji z lokalnym Active Directory w 

konfiguracji synchronizacji (Konfiguracja systemu -> Lista użytkowników BPS -> 

Konfiguracja synchronizacji). 

 

Aktualizacja systemu nie zmienia zdefiniowanej konfiguracji synchronizacji. 
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3.14. Funkcje generowania dynamicznych linków do elementów obiegów 

Dla formularza w konfiguracji MODERN wprowadzono funkcje pozwalające na 

dynamiczne tworzenie linku do dowolnego istniejącego elementu oraz 

dynamiczne tworzenie linku startowania nowego elementu. 

 

OpenElement( WFD_ID, “NAME”, “PARAMS” ) 

Generuje link do elementu o identyfikatorze WFD_ID. Formularz podanego 

elementu zostanie otwarty w tym samym oknie przeglądarki. 

 

Parametry opcjonalne: 

NAME – nazwa pod jaką widoczny jest link na formularzu. Jeśli nie zostanie 

podana, zostanie wyświetlony tekst „Element WFD_ID” 

PARAMS – dodatkowe parametry przekazane w linku (np. wartości atrybutów 

otwieranego formularza)  

 

Warianty użycia: 

OpenElement(12377) 

OpenElement(12377,”Element powiązany”) 

OpenElement(12377,”Element powiązany”, “ATTTEXT1=Tom”) 

 

 

OpenElementInNewWindow( WFD_ID, “NAME”, “PARAMS” ) 

Generuje link do elementu o identyfikatorze WFD_ID. Formularz podanego 

elementu zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki. 

 

Parametry opcjonalne: 

NAME – nazwa pod jaką widoczny jest link na formularzu. Jeśli nie zostanie 

podana, to wyświetlony będzie tekst „Element WFD_ID” 

PARAMS – dodatkowe parametry przekazane w linku (np. wartości atrybutów 

otwieranego formularza)  

 

Warianty użycia: 

OpenElementInNewWindow (12377) 

OpenElementInNewWindow (12377,”Element powiązany”) 

OpenElementInNewWindow (12377,”Element powiązany”, ”ATTTEXT1=Tom”) 
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StartElement( WF_ID, DT_ID, “NAME”, “PARAMS”)  

Generuje link do nowego elementu w obiegu o identyfikatorze WF_ID z typem 

formularza o identyfikatorze DT_ID . Formularz zostanie otwarty w tym samym 

oknie przeglądarki. 

 

Parametry opcjonalne: 

NAME – nazwa pod jaką widoczny jest link na formularzu Jeśli nie zostanie 

podana, to wyświetlony będzie tekst „Start WF_ID/DT_ID” 

PARAMS – dodatkowe parametry przekazane w linku (np. wartości atrybutów 

otwieranego formularza)  

 

Warianty użycia: 

StartElement( WF_ID, DT_ID )  

StartElement( WF_ID, DT_ID, “Nowy element” ) 

StartElement( WF_ID, DT_ID, “Nowy element”, “COM_ID=1” ) 

 

 

StartElementInNewWindow(WF_ID, DT_ID, “NAME”, “PARAMS”)  

Generuje link do nowego elementu w obiegu o identyfikatorze WF_ID z typem 

formularza o identyfikatorze DT_ID . Formularz zostanie otwarty w nowym oknie 

przeglądarki. 

 

Parametry opcjonalne: 

NAME – nazwa pod jaką widoczny jest link na formularzu, jeśli zostanie podana, 

będzie wyświetlony tekst „Start WF_ID/DT_ID” 

PARAMS – dodatkowe parametry przekazane w linku (np. wartości atrybutów 

otwieranego formularza)  

 

Warianty użycia: 

StartElementInNewWindow ( WF_ID, DT_ID )  

StartElementInNewWindow ( WF_ID, DT_ID, “Nowy element” ) 

StartElementInNewWindow ( WF_ID, DT_ID, “Nowy element”, “COM_ID=1” ) 
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Uwaga 

W przypadku gdy w wartości zmiennej NAME ma pojawić się znak cudzysłów 

(”), należy zastąpić go podwójnym znakiem cudzysłowów (””).  

 

Powyższe funkcje mogą zostać użyte w następujących miejscach systemu: 

 Atrybut Tabela danych (w trybie edycji tekstowej zapytania SQL będącego 

źródłem danych dla atrybutu) 

 Atrybut Wiersz danych (w trybie edycji tekstowej zapytania SQL będącego 

źródłem danych dla atrybutu) 

 Atrybut Pojedynczy wiersz tekstu (wartość atrybutu w trybie „Pole typu link”) 

 Kolumna listy pozycji hiperłącze (wartość domyślna oraz wartość na 

podstawie zapytania SQL) 

 Kolumna wyliczalna raportu modern SWE 

 Akcja odsyłacz (wartość URL)  

 

Obok nowo dodanych funkcji generujących linki do dowolnych elementów 

systemu zachowana została możliwość tworzenia dowolnych hiperłączy poprzez 

użycie konstrukcji link:http://www.webcon.com;displayname:WEBCON. 

Sposób otwierania (otwarcie w bieżącym oknie lub otwarcie w nowym oknie 

przeglądarki) linków dostępnych na formularzu realizowany jest zgodnie z 

zasadami: 

 Linki odwołujące się do adresów spoza systemu WEBCON BPS (np. 

https://www.facebook.com/) otwierane są w nowym oknie przeglądarki 

 Linki otwierane na formularzu będącym w trybie edycji (zarówno linki do 

elementów systemu jak i adresów spoza systemu) otwierane są w nowym 

oknie przeglądarki 

 Linki otwierane z poziomu formularza będącego w trybie odczytu 

otwierane są zgodnie z konfiguracją atrybutu w którym link został 

zdefiniowany. Jeśli w konfiguracji atrybutu ustawiona jest opcja „Otwarcie 

w nowym oknie” wówczas linki zawsze otwierane są w nowym oknie 

przeglądarki . Jeśli w konfiguracji atrybutu opcja „Otwarcie w nowym 

oknie” nie została zaznaczona lub atrybut nie posiada takiej konfiguracji, 

wówczas zachowanie zależy od rodzaju użytej funkcji (OpenElement, 

StartElement otwierają element w tym samym oknie, 

OpenElementInNewWindow, StartElementInNewWindow otwierają element 

w nowym oknie) 

 W przypadku akcji odsyłacz sposób otwarcia linku zależy od ustawienia 

opcji „Otwórz w nowym oknie” dostępnej w konfiguracji akcji. Jeśli opcja 

jest zaznaczona, wówczas linki zawsze otwierane są w nowym oknie 

przeglądarki. Jeśli opcja nie jest zaznaczona linki zawsze otwierane są w tym 

samym oknie przeglądarki. 

https://www.facebook.com/
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Dla formularza w trybie CLASSIC utrzymane zostaje wsparcie dla składni typu 

link:WFDynamic.aspx?WFD_ID=55432;displayname:Element umożliwiające 

tworzenie linków do istniejących i nowych elementów. W formularzu tego typu 

funkcje otwierania i startowania elementów nie mogą być używane. 

 

Dla formularza w trybie MODERN zalecanym rozwiązaniem jest używanie funkcji 

generujących linki do istniejących i nowych elementów. 

W celu zapewnienia kompatybilności wstecz po ręcznej zmianie konfiguracji 

formularza z trybu CLASSIC na tryb MODERN, składania typu 

link:WFDynamic.aspx?WFD_ID=55432;displayname:Element jest również 

wspierana.  

 

3.15. Konfiguracja baz zawartości obsługiwanych przez serwis 

Zmieniony został sposób konfigurowania baz zawartości obsługiwanych przez 

serwis WEBCON WorkFlow Service (Konfiguracja systemu -> Konfiguracja 

serwisów -> Serwisy).  

W WEBCON BPS 2019 bazę danych zawartości procesów obsługiwaną przez 

serwis należy wybrać z dostępnej listy wyboru. 

 

Adres witryny SharePoint odwołującej się do bazy danych zawartości w trakcie 

aktualizacji systemu zastąpiony zostanie przez nazwę bazy danych. Konfiguracja 

sposobu uwierzytelniania zostanie pominięta w procesie aktualizacji. Serwis 

będzie odwoływał się do bazy danych w kontekście użytkownika na którym 

działa. 

 

3.16. Zmiany konfiguracji serwera poczty 

Zmieniono sposób konfiguracji serwera poczty dla powiadomień e-mail 

wysyłanych przez WEBCON BPS. Wycofano możliwość użycia SharePoint do 

wysyłania powiadomień e-mail. Pozostawiono jedynie możliwość użycia 

zewnętrznego serwera poczty. 

Konfiguracja dostępna jest z poziomu WEBCON BPS Designer Studio w sekcji 

Konfiguracja systemu -> Parametry globalne -> Powiadomienia e-mail -> 

Konfiguracja wysyłki e-mail. 

 

W przypadku gdy w konfiguracji powiadomień e-mail wybrana było opcja 

„Domyślny serwer poczty (SharePoint)” w trakcie procesu aktualizacji do wersji 

WEBCON BPS 2019 zostanie ona zastąpiona konfiguracją pobraną z ustawień 

poczty wychodzącej na serwerze SharePoint. 
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3.17. Zmiany w aplikacji dla urządzeń mobilnych 

Dla wersji 2019.1.x.x konieczne jest zainstalowanie nowej aplikacji mobilnej 

„WEBCON BPS 2019”.  

Dotychczasowa wersja aplikacji dla urządzeń mobilnych nie jest kompatybilna z 

WEBCON BPS 2019. 

„WEBCON BPS 2019” nie jest dostępna dla urządzeń mobilnych z systemem 

Windows Mobile. 

 

W związku z wprowadzeniem aplikacji „WEBCON BPS 2019” dla urządzeń 

mobilnych, wprowadzono następujące zmiany działania systemu: 

 Usunięto możliwość wybrania opcji „Wymagane zabezpieczenie profilu 

hasłem” w przypadku poziomu zabezpieczenia aplikacji mobilnej 

ustawianej przez administratora (WEBCON BPS Designer Studio: 

Konfiguracja systemu -> Parametry globalne) 

 Usunięto możliwość oznaczenia procesu jako niewidocznego w aplikacji dla 

urządzeń mobilnych (WEBCON BPS Designer Studio: Aplikacje -> Proces -> 

Uprawnienia -> Dodatkowe uprawnienia) 

 Wprowadzono możliwość określenia sposobu prezentacji struktury raportów 

w nawigacji aplikacji mobilnej (WEBCON BPS Designer Studio: Aplikacje -> 

Ustawienia aplikacji mobilnej) 

 Usunięto możliwość wyboru sposobu uwierzytelniania w konfiguracji profilu 

aplikacji mobilnej. Aplikacja „WEBCON BPS 2019” korzysta ze sposobu 

uwierzytelniania zdefiniowanego dla WEBCON BPS Portal 

 

W trakcie procesu migracji do wersji WEBCON BPS 2019 procesy oznaczone w 

poprzednich wersjach systemu jako niewidoczne dla aplikacji na urządzenia 

mobilne, będą dostępne z poziomu aplikacji mobilnej. 

 

Jeśli w wymaganym poziomie zabezpieczenia aplikacji mobilnej ustawiona była 

opcja „Wymagane zabezpieczenie profilu hasłem” w trakcie procesu migracji 

zostanie ona ustawiona na „Zależny od użytkownika”. 

 

Po aktualizacji systemu na urządzeniach mobilnych konieczne jest 

zainstalowanie nowej wersji aplikacji „WEBCON BPS 2019”. 
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3.18. Zmiany działania dodatku WEBCON BPS Word Add-In 

Od wersji WEBCON BPS 2019 w konfiguracji dodatku WEBCON BPS Word Add-In 

konieczne jest podanie adresu WEBCON BPS Portal. Adres witryny SharePoint 

został usunięty z konfiguracji i nie będzie dłużej wspierany. 

Dodatek WEBCON BPS Word Add-In korzysta z logowania zgodnego z 

konfiguracją ustawioną dla WEBCON BPS Portal (2.1.13). 

Lista dostępnych aplikacji dla których użytkownik może tworzyć szablony 

dokumentów, ograniczona jest do aplikacji w których użytkownik posiada co 

najmniej jedno z uprawnień: Administrator aplikacji, Projektant portalu lub 

Dostęp do metadanych. Użytkownik posiadający uprawnienia Administrator 

systemu ma dostęp do wszystkich aplikacji. 

Do prawidłowego działania dodatku wymagana jest przeglądarka Internet 

Explorer w wersji 11 lub wyższej. 

 

Po aktualizacji dodatku WEBCON BPS Word Add-In należy ręcznie skonfigurować 

prawidłowy adres do WEBCON BPS Portal. 

  

3.19. Zmiana działania dodatku WEBCON BPS Outlook Add-In 

Od wersji WEBCON BPS 2019 w konfiguracji profilu dodatku WEBCON BPS Outlook 

Add-In konieczne jest podanie adresu WEBCON BPS Portal. Adres witryny 

SharePoint został usunięty z konfiguracji i nie będzie dłużej wspierany. 

Dodatek WEBCON BPS Outlook Add-In korzysta z logowania zgodnego z 

konfiguracją ustawioną dla WEBCON BPS Portal (2.1.13). 

Do prawidłowego działania dodatku wymagana jest przeglądarka Internet 

Explorer w wersji 11 lub wyższej. 

 

Po aktualizacji dodatku WEBCON BPS Outlook Add-In należy ręcznie 

skonfigurować prawidłowy adres do WEBCON BPS Portal. 

 

Jeśli dodatek aktualizowany był z użyciem rozwiązania VSTO należy 

zweryfikować poprawność wpisów w rejestrach systemowych: 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet 

Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet 

Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION 

 

Wartość klucza o nazwie „OUTLOOK.EXE” powinna wynosić 0x2af9 (11001) 



 

WEBCON BPS  68 

3.20. Połączenia do SharePoint 

W WEBCON BPS 2019 dopuszczalne jest korzystanie z trzech typów połączeń przy 

odwoływaniu się do SharePoint w scenariuszach integracji WEBCON BPS – 

SharePoint: 

 

Lokalny – połączenie odnosi się do serwera SharePoint zainstalowanego 

lokalnie, na tym samym serwerze na którym zainstalowany jest system WEBCON 

BPS. 

 

SharePoint On-Premises – połączenie odnosi się do serwera SharePoint 

zainstalowanego na dowolnym serwerze. Korzystanie z tego typu połączenia 

wymaga instalacji SharePoint Client Components SDK w wersji zgodnej z wersją 

serwera SharePoint do którego połączenie się odnosi. 

 

SharePoint Online – Połączenie odnosi się do serwera SharePoint Online. 

 

Istnieją różnice w działaniu poszczególnych komponentów WEBCON BPS w 

zależności od typu użytego połączenia oraz trybu instalacji WEBCON BPS. 

Różnice te dotyczą zwłaszcza akcji z grupy „SharePoint – zawartość” oraz źródeł 

danych typu „Lista SharePoint”. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis różnic w 

działaniu w konkretnych trybach pracy:  

 

 Z połączeń typu Lokalny ze sposobem uwierzytelniania „Aktualny 

użytkownik” należy korzystać tylko w przypadku pracy w kontekście 

formularza w trybie CLASSIC. 

Dla formularza w trybie MODERN oraz aplikacji dla urządzeń mobilnych, 

sposób uwierzytelniania „Aktualny użytkownik” nie jest obsługiwany. W 

takim wypadku połączenie należy skonfigurować ze sposobem 

uwierzytelniania „Konto serwisu”. 

 

 Akcja „Stwórz listę” 

W przypadku korzystania z połączeń typu SharePoint On-Premises lista 

tworzona jest bez kolumn oraz wartości zdefiniowanych w szablonie.  

W przypadku połączeń Lokalny oraz SharePoint Online lista tworzona jest 

zgodnie z definicją szablonu. 

 

 Akcja „Utwórz witrynę” 

Opcja „Aktywuj feature konfiguracyjny WEBCON” może być użyta jedynie 

w przypadku połączeń typu Lokalny oraz wywołania akcji w kontekście 
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formularza w trybie CLASSIC. W pozostałych przypadkach, mimo 

zaznaczenia tej opcji feature nie zostanie aktywowany na witrynie. 

 

 Interpretacja kolumny typu number w źródłach danych Lista SharePoint 

W przypadku źródeł korzystających z połączeń typu Lokalny do listy 

SharePoint zawierającej kolumnę typu number kolumna ta jest 

interpretowana jako liczba całkowita lub liczba zmiennoprzecinkowa. 

Interpretacja ta zależy od konfiguracji liczby miejsc po przecinku 

zdefiniowanej dla kolumny typu number listy Sharepoint. 

W przypadku źródeł korzystających z połączeń typu SharePoint On-

Premises oraz SharePoint Online kolumna number zawsze interpretowana 

jest jako liczba zmiennoprzecinkowa. 

 

 Akcje z grupy „SharePoint” korzystające z połączeń z ustawionym 

sposobem uwierzytelniania „Konto serwisu” uruchamiane są w kontekście 

użytkownika na którym działa pula aplikacji. 

 

3.21. Uprawnienia do list SharePoint 

Dla użytkownika na którym działa pula WEBCON BPS Portal wymagane jest 

nadanie uprawnień edycji do list SharePoint, użytych jako źródła danych typu 

„Lista SharePoint”. 

 

Zmiana uprawnień jest wymagana w przypadku gdy w połączeniu z którego 

korzysta źródło danych wybrany został sposób uwierzytelniania „Konto serwisu” 

oraz źródło jest wykorzystywane na formularzu w trybie MODERN, na formularzu 

dostępnym w aplikacji dla urządzeń mobilnych lub na formularzu dostępnym w 

dodatku Outlook. 
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3.22. Uprawnienia do biblioteki załączników SharePoint 

Funkcjonalność edycji załączników przez listę SharePoint wymaga nadania 

uprawnień edycji do biblioteki załączników dla użytkownika na którym działa 

pula WEBCON BPS Portal. 

 

Adres biblioteki dokumentów wykorzystywanej przez funkcjonalność edycji przez 

listę SharePoint dostępny jest z poziomu WEBCON BPS Designer Studio w sekcji 

Konfiguracja systemu -> Parametry globalne -> Konfiguracja SharePoint -> 

Witryna biblioteki załączników oraz Nazwa biblioteki załączników. 

 

Zmiana uprawnień jest wymagana w przypadku uruchamiania funkcjonalności z 

poziomu formularza w trybie MODERN oraz formularza dostępnego w aplikacji 

dla urządzeń mobilnych i dodatku Outlook. 

 

3.23. Zwiększenie liczby dostępnych kolumn typu Liczba zmiennoprzecinkowa w 

atrybucie Lista pozycji 

Zwiększono liczbę kolumn typu Liczba zmiennoprzecinkowa dostępnych w 

konfiguracji atrybutu Lista Pozycji. Obecnie istnieje możliwość użycia do 30 

kolumn tego typu. 

 

3.24. Zmiana sposobu inicjalizacji atrybutów wartościami domyślnymi 

Zmieniono sposób inicjalizacji wartością domyślną atrybutów formularza 

wyświetlanego w trybie podglądu. Obecnie atrybuty posiadające zdefiniowaną 

w konfiguracji wartość domyślną nie zostaną nią uzupełnione, jeśli formularz jest 

otwarty w trybie podglądu. Uzupełnienie atrybutów przez wartości domyślne 

nastąpi w momencie rozpoczęcia edycji formularza. 

 

3.25. Zmiana działania akcji drukowania kodów kreskowych 

Usunięto możliwość skonfigurowania domyślnego wydruku etykiety kodu 

kreskowego przy uruchamianiu akcji uruchamiania podobiegów oraz rejestracji 

nowego dokumentu. Konfiguracja nie jest już dostępna w akcjach Uruchom 

podobieg oraz Uruchom podobieg SQL (opcja „Drukuj kod kreskowy”), w 

konfiguracji typu formularza (opcja „Domyślnie aktywna akcja wydruku kodu 

kreskowego”) oraz na formularzu. 

Należy dokonać ręcznej modyfikacji obiegu tworząc w dotychczasowych 

miejscach domyślnego uruchomienia akcji drukowania etykiety akcję wydruku 

kodu kreskowego, której uruchomienie jest sterowane odpowiednią regułą 

biznesową. 
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3.26. Nowe SDK 

Wprowadzono zmiany w sposobie przechowywania i zarządzania wersjami 

dodatków SDK. Obecnie pliki dodatków przechowywane są w bazie danych 

WEBCON BPS w postaci kompletnych paczek. W trakcie uruchomienia, właściwy 

komponent SDK wczytywany jest do pamięci, w której pozostaje do momentu 

restartu puli aplikacji.  

W związku z wprowadzeniem nowego mechanizmu obsługi dodatków SDK 

wymagane jest poprawne wersjonowanie plików dodatków na etapie ich 

tworzenia. 

Dodatki utworzone dla wersji WEBCON BPS niższych niż 2019 nie są kompatybilne 

z aktualną wersją. 

 

3.27. Brak dedykowanego SDK dla sterowania obiegiem 

Usunięto możliwość tworzenia dodatków SDK dedykowanych do użycia w kroku 

typu Sterowanie obiegiem. Customizację działania kroku tego typu można 

zrealizować w oparciu o regułę biznesową wykorzystującą funkcję SDK 

EXECUTION. 

 

3.28. Usunięcie zmiennych 

Od wersji WEBCON BPS 2019 nie ma możliwości korzystania ze zmiennej 

{MOSS:nazwa}. 

Zmiennych {R:nazwa}, {AD:nazwa}, {WSS:nazwa} nie można używać na 

formularzu w trybie MODERN, formularzu dostępnym z poziomu aplikacji dla 

urządzeń mobilnych, formularzu dostępnym w dodatku Outlook oraz w 

operacjach wykonywanych przez Workflow Service. 

 



 

WEBCON BPS 72 

3.29. Zmiany nazw tabeli logów 

Zmieniono nazwy tabel w bazie danych przechowujących logi systemu. Tabela 

zawiera zestawienie poprzednich oraz obecnych nazw tabel. 

 

Poprzednia nazwa tabeli Obecna nazwa tabeli 

WebServiceAPILogs AdminAPILogs 

SyncLogs AdminProjectSyncLogs 

ServiceLogs AdminServiceLogs 

FolderLogs AdminHotFolderLogs 

WFEventLogs AdminWfEventlogs 

DataBaseMigrationLogs AdminDBMigrationLogs 

CacheSynchronizationEvents AdminCacheSyncLogs 

CacheUpdateLogs AdminCacheUpdateLogs 

HotMailBoxProcessingInfos AdminHotMailboxLogs 

ServiceActivityInfos AdminServiceActivityLogs 

WFDebug AdminDebugLogs 

WFLogs WFActionExecutions 

AdminWfEventlogs AdminWFEventLogs 

SyncLogs Tabela została usunięta 

 

 

3.30. Zakończono wsparcie dla dodatku MS Project 

Od WEBCON BPS 2019 nie jest dostępny dodatek do MS Project. Usunięta została 

również możliwość synchronizacji plików projektowych z WEBCON BPS. 

 

3.31. Zakończono wsparcie dla komponentu „WEBCON BPS dla Sharepoint Online” 

Zakończono wsparcie dla komponentów „WEBCON BPS dla Sharepoint Online” 

dostępnych w systemie do wersji 2017.1.3.x.  

Od WEBCON BPS 2019 dostępny jest komponent „WEBCON BPS Modern Web 

Parts for Office 365” zastępujący/wzbogacający dotychczasową 

funkcjonalność. 
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3.32. Ograniczenia i istotne różnice w działaniu formularza w trybie MODERN  

Dokonując ręcznej migracji formularza z trybu pracy CLASSIC do trybu pracy 

MODERN (konfiguracja opisana w paragrafie 3.9) należy wziąć pod uwagę 

poniższe różnice i ograniczenia formularza w trybie MODERN: 

 

 Atrybuty formularza 

- Brak kolumny załączników (lokalnych i powiązanych) w atrybucie 

Lista pozycji 

- Brak możliwości korzystania z custom kontrolki listy pozycji 

- Brak możliwości korzystania custom kontrolki użytkownika 

- Ograniczenie działania custom kontrolki atrybutu (brak możliwości 

zmiany wyglądu, działa jedynie logika) 

- Ograniczenie działania customizacji listy pozycji (brak możliwości 

zmiany wyglądu, działa jedynie logika) 

- Brak atrybutu Wykres Gantt 

- Brak atrybutu Wykres urlopowy 

- Brak atrybutu Podsumowanie urlopów 

 Kontrolka załączników 

- Brak możliwości wklejania załączników z wykorzystaniem schowka 

 Niedostępne akcje 

- Naucz OCR AI 

- Autoryzuj użytkownika 

- Kopiuj do innego elementu 

- Przenieś do innego elementu 

- Zmień typ formularza 

- Ręczne startowanie obiegu 

- Podpisz załącznik (w trybie podpis realizowany przez użytkownika) 

- Podpisz załącznik Cosign (w trybie podpis realizowany przez 

użytkownika) 

- Akcje z grupy "Akcje projektowe" 

 

 Akcja odsyłacz 

- Brak możliwości uruchamiania funkcji JavaScript 

 Brak widoku weryfikacji OCR 

 Brak reguł „Do uruchomienia przy ładowaniu strony i postbackach” 

W trybie MODERN reguły tego typu nie są dostępne.  

W przypadku ręcznej migracji formularza z trybu CLASSIC do trybu MODERN 

zalecanym podejściem jest przeniesienie odpowiednich reguł do grupy 

„Reguły formularza uruchamiane przy ładowaniu strony” oraz dodatkowo 

do grupy „Reguły formularza uruchamia na zmianę wartości” atrybutów, 

które pierwotnie wywoływały zdarzenie postback 
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3.33. Ograniczenia w działaniu WEBCON BPS Portal w trybie instalacji Standalone 

Tryb instalacji Standalone wprowadza ograniczenia funkcjonalności w stosunku 

do instalacji dla środowiska SharePoint, są to między innymi: 

 

 Brak widoku weryfikacji OCR 

 Brak możliwości równoczesnej edycji załączników przez wielu użytkowników 

 Ograniczona funkcjonalność definiowania zastępstw 

 Raporty 

- Brak widoku archiwum 

- Brak widoku podwładnych 

- Brak funkcjonalności akcji masowych 

 Ograniczenia związane z brakiem bezpośredniego dostępu do serwera 

SharePoint, między innymi: 

- Brak możliwości korzystania z list SharePoint jako repozytoriów 

przechowywania wzorców dokumentów dla akcji generowania 

plików Word, Excel, PDF 

- Brak połączeń do SharePoint w konfiguracji „lokalny”, a co za tym 

idzie, brak możliwości odwoływania się do list SharePoint w 

kontekście zalogowanego użytkownika 

- Brak możliwości synchronizacji listy użytkowników BPS z SharePoint – 

brak grup SharePoint 

 

 

 

 


