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1. Wymagania wstępne 
Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS, pojawiły się różne metody instalacji 

uwzględniające różne platformy i różne potrzeby użytkowników. W artykule niniejszym opisany 

został wariant instalacji „StandAlone” w oparciu o witrynę IIS (bez platformy MS SharePoint), z 

wykorzystaniem Active Directory jako providera autentykacji użytkowników. 

 

1.1. Software 

 

 Windows Server 2012 R2 lub nowszy z aktywowaną rolą: WEB Server (IIS) i autentykacją 

Windows Authentication. 

 .NET Framework 4.7 

 .NET Core & Hosting Bundle 

 MS SQL Server 2012 lub nowszy (z zainstalowanym komponentem full text search) . 

 Skonfigurowane środowisko Active Directory lub Azure Active Directory. 

 

1.2. Hardware 

 

1.2.1. Scenariusze sprzętowe konfiguracji 

 

Zaprezentowane zostaną 3 podstawowe konfiguracje sprzętowe w zależności od zakładanego 

obciążenie środowiska: 

1. Instalacja minimalna – na potrzeby testów, demonstracji ewentualnie małych (do 20 

użytkowników) środowisk produkcyjnych. 

2. Instalacja zalecana – dla środowisk produkcyjnych. 

3. Dodawanie kolejnych serwerów dla zapewnienia redundancji i loadbalancingu. 

 

1.2.2. Instalacja minimalna – „all-in-one installation” 

 

W przypadku tworzenia instalacji minimalnej, platforma WEBCON BPS może być 

uruchomiona na pojedynczej maszynie spełniającej poniższe wymagania: 

o Windows Server 2012 R2 lub nowszy z aktywowaną rolą: WEB Server (IIS) i 

autentykacją Windows Authentication.. 

o .NET Framework 4,7 

o .NET Core & Hosting Bundle 

o MS SQL Server 2012 Express lub nowszy (z zainstalowanym komponentem full 

text search) . 

o Skonfigurowane środowisko Active Directory lub Azure Active Directory. 
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Active Directory

IIS
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Zalecana instalacja powinna mieć parametry, co najmniej jak w tabeli poniżej. 

 

Scenariusz instalacji RAM Procesor 
Przestrzeń 
dyskowa 

Pojedynczy serwer z wbudowaną bazą 
danych lub pojedynczy serwer 
korzystający z serwera SQL 

12GB 64-bit, 4 rdzenie 

160 GB na system 
bazę danych oraz 
indeksowanie 
wyszukiwania 

 

Uwaga! 

Wykorzystanie MS SLQ Express jako silnika bazy danych wprowadza ograniczenie wielkości 

bazy danych do 10 GB. Nie zalecane jest stosowanie powyższej instalacji dla środowisk 

produkcyjnych na których będzie pracowało więcej niż 20 użytkowników. 

 

1.2.3. Instalacja zalecana (zalecana konfiguracja sprzętowa) 

 

Zalecana instalacja dla platformy WEBCON BPS powinna zawierać dwa niezależne serwery, 

jeden na potrzeby silnika bazy danych MS SQL Server, druga na potrzeby serwera WEB IIS i 

WEBCON BPS Portal. 
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Poniższe tabele zawierają sugerowane parametry dla obu serwerów. 

 

Serwer bazy danych 

System Database Procesor RAM Przestrzeń dyskowa 

Windows 
2012 R2 

SQL 2012 
Server 
Standard 

64-bit, 4 
rdzenie 

32 GB 
(minimum);  

1/3 rozmiaru 
bazy danych 
(optymalnie) 

- Przestrzeń dla plików systemowych 
(RAID1): 140GB 

- Szybki dysk HDD dla bazy danych 
tempdb: 100GB 

- Szybki dysk HDD (RAID10) dla 
plików (rozmiar zależy od liczby 
elementów workflow): 200GB  

 

 

 

WEB Server (IIS)   

System Procesor RAM Przestrzeń dyskowa 

Windows 2012 R2 64-bit, 4 rdzenie 
8GB (minimum); 

16GB (zalecane) 

Przestrzeń dla plików 
systemowych (RAID1) 140GB 

 

Notes: 

 Wszystkie komponenty platformy WEBCON BPS z wyjątkiem baz danych będą 

zainstalowane na serwerze WEB (IIS). 
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1.3. Konta i uprawnienia: 

 

 Dedykowane konto na potrzeby serwisu WEBCON BPS (zalecane konto Active Directory) 

np. DOMENA\svc.bps 

 Dedykowane konto na potrzeby puli aplikacji serwera IIS – WEBCON BPS Portal 

(zalecane konto Active Directory).  

 Konto instalacyjne musi posiadać uprawnienia: sys_admin na serwerze MS SQL, na 

którym instalowane będą bazy WEBCON BPS. 

 Konto instalacyjne musi posiadać uprawnienia administratora lokalnego na maszynie, na 

której będzie instalowany WEBCON BPS Portal (WEB Server) 

 

Notes: 

- W przypadku, gdy MS SQL Server działa w trybie autentykacji: Windows Authentication, 

wówczas konto puli aplikacji musi mieć nadane uprawnienia (dbo) do baz WEBCON BPS. 
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2. Wprowadzenie 
 

Instalator WEBCON BPS jest zintegrowanym narzędziem umożliwiającym instalację, reinstalację, 

dodawanie/usuwanie komponentów, aktualizację system WEBCON BPS zarówno w środowisku MS 

SharePoint, jak i Standalone.  

Instalator zawiera również pakiet narzędzi dla platformy m.in: 

 Weryfikacja zainstalowanych komponentów oraz uprawnienia potrzebne do instalacji platformy 

WEBCON BPS. 

 Tworzenie, usuwanie I migrację baz danych. 

 Zarządzanie licencjami. 

 Konfiguracja silnika wyszukiwania. 
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3. Instalacja 
 

Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS, pojawiły się różne metody instalacji 

uwzględniające różne platformy i różne potrzeby użytkowników. W artykule niniejszym opisany 

został wariant instalacji StandAlone – w oparciu o WEB Serwer IIS 

 

3.1. Rozpoczęcie instalacji 

 

Po rozpakowaniu katalogu instalacyjnego platformy WEBCON BPS, należy otworzyć folder I 

uruchomić program: setup.exe  

 

3.2. Akceptacja licencji 

 

Aby przejść do właściwej instalacji, należy zaakceptować warunki licencyjne oprogramowania 

WEBCON BPS. 
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3.3. Wybór sposobu instalacji 

 

System WEBCON BPS posiada jeden wspólny instalator umożliwiający: 

 Instalację systemu 

 Upgrade do nowszych wersji i/lub dodawanie nowych funkcjonalności do systemu 

 Instalację WEBCON BPS Designer Studio jako niezależnego komponentu 

 Uruchomienie narzędzi do konserwacji systemu 

 Odinstalowanie produktu 
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Po wybraniu opcji nowej instalacji, pojawi się ekran do wyboru typu środowiska, na którym 

zainstalowana zostanie platforma WEBCON BPS. 

 

 

 

W opisywanym przypadku należy wybrać platformę „StandAlone”. 
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3.4. Weryfikacja systemu 

 

Instalator automatycznie sprawdza, czy spełnione są wymagania wstępne dla instalacji.  

 

 

 

System operacyjny– sprawdzenie, czy instalacja odbywa się na właściwej wersji systemu operacyjnego 

Windows Server. 

IIS – sprawdzenie, czy jest aktywowana rola WEB Server (IIS). 

.NET Core – sprawdzenie, czy zainstalowany jest komponent .NET Core 

.NET Core Hosting Bundle – sprawdzenie, czy zainstalowany jest komponent Windows Server Hosting. 

.NET Framework 4.7 – sprawdzenie, czy jest zainstalowany odpowiedni framework .NET 

Użytkownik lokalny – sprawdzenie, czy instalujący użytkownik ma uprawnienia administratora lokalnego. 
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3.5. Wybór komponentów 

 

 

 

Instalator proponuje instalacje koniecznych do działania platformy komponentów. 
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3.6. Instalacja komponentów 

 

Administrator może wybrać katalogi instalacyjne dla elementów platformy WEBCON BPS oraz 

dla komponentów wyszukiwarki BPS. 

UWAGA! 

Katalog w którym zainstalowana będzie wyszukiwarka dla platformy WEBCON BPS (BPS 

Search server) zawierał będzie również pliki indeksów wyszukiwania. W związku z tym 

powinien znajdować się na dysku zapewniającym odpowiednią ilość wolnego miejsca na 

przechowywanie plików indeksów (ok. 20% wielkości bazy danych platformy WEBCON BPS). 
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3.7. Parametry połączenia SQL 

Należy wprowadzić adres (nazwę) serwera SQL, na którym zostaną wykreowane bazy WEBCON BPS. Zaleca 
się użycie autentykacji zintegrowanej Windows. 

  

 

 

3.8. Parametry baz danych WEBCON BPS 

Ustawienia językowe 
Administrator może wybrać podstawowe parametry baz danych dotyczące używanego języka. 
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3.9. Utworzenie bazy konfiguracyjnej 

 

Tworzenie baz danych zostało podzielone na kilka kroków. W pierwszym administrator tworzy 

bazę konfiguracyjną platformy WEBCON BPS, oraz wybiera typ środowiska (Produkcyjne, 

testowe, deweloperskie). 
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3.10. Tworzenie bazy zawartości procesów 

 

W kroku tym, podawane są parametry potrzebne do utworzenia bazy danych zawartości. 

Należy podać również unikalny identyfikator bazy danych (akronim). 
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3.11. Uprawnienia administratora platformy WEBCON BPS 

Po wykreowaniu bazy głównej platformy WEBCON BPS instalator umożliwia określenie, które 

osoby będą miały uprawnienia administratorów platformy WEBCON BPS. 

Login osoby instalującej system zostanie automatycznie dodany do grupy administratorów 

platformy WEBCON BPS. 

 

 

Uprawnieniami do platformy można zarządzać po zainstalowaniu systemu z poziomu WEBCON 

BPS Designer Studio. 
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3.12. Tworzenie bazy danych załączników 

 

Podobnie jak w przypadku bazy danych zawartości, należy podać nazwę dla bazy danych 

załączników (zawierać będzie wszelkie dodawane do systemu pliki np. docx, pdf…) 
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3.13. Baza archiwizacyjna 

 

W systemie WEBCON BPS istnieje możliwość archiwizacji wprowadzonych danych, poprzez 

przeniesienie części danych do dedykowanej bazy danych. 

 

 



 

 
19 

3.14. Instalacja WEBCON BPS Portal – konfiguracja IIS  

 

Wersja 2019 platformy WEBCON BPS wprowadza nową funkcjonalność: WEBCON BPS Portal. 

Na potrzeby portalu konieczne jest wykreowanie dodatkowej aplikacji na serwerze IIS.  

Należy podać nazwę dla aplikacji oraz użytkownika puli aplikacji, która zostanie utworzona dla 

WEBCON BPS Portal. 
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3.15. WEBCON BPS Portal – konfiguracja adresu Portalu 

W kolejnym kroku należy podać adres URL, pod którym dostępny będzie WEBCON BPS Portal. 

Zalecane jest używanie pełnej nazwy domenowej FQDN. 

Należy również wybrać sposób połączenie witryny portalu z bazami danych. Zalecane jest 

logowanie zintegrowane. 
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3.16. Konfiguracja synchronizacji listy użytkowników 

 

WEBCON BPS synchronizuje użytkowników z wybrana platformą autentykacji. W opisanym 

przypadku z Active Directory.  

 

 

Można wybrać domenę (domeny) lub wybrane jednostki organizacyjne (OU). 
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3.17. Konfiguracja serwisu WEBCON BPS 

 

Podczas konfiguracji serwisu należy podać konto (login I hasło) użytkownika w kontekście, którego będzie 
działał serwis. 
Instalacja pozwala na wybór roli, którą będzie obsługiwał instalowany serwis. Automatycznie aktywowane 
są role: 

 Podstawowe funkcjonalności 

 Serwis licencji 

 Indeksacja SOLR 
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3.18. Status serwisu 

Serwis po zainstalowany nie jest automatycznie uruchamiany. Krok pozwala na uruchomienie 

serwisu. 

 

 

3.19. Instalacja i konfiguracja komponentu Search Server 

W wersji 2019 platformy WEBCON BPS wprowadzony został nowy silnik wyszukiwania. 

Administrator może podać dedykowany port dla wyszukiwarki, ilość pamięci RAM, która będzie 

wykorzystywana przez serwis oraz może ustawić hasła odpowiednio dla użytkownika 

administracyjnego silnika wyszukiwania (login: solr) oraz dla użytkownika w kontekście którego 

wyszukiwarka będzie indeksowała bazy platformy WEBCON BPS (login: WEBCON_BPS). 
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3.20. Zakończenie instalacji 

 

 

 

Po zakończonej instalacji konieczne jest zrestartowanie serwisu WEBCON BPS, dla zapewnienia poprawnej 

pracy wyszukiwarki. 



 

 
25 

4. Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio 
Uwaga: Przed przystąpieniem do dalszej części należy w „Ustawieniach widoku zgodności” przeglądarki 

Internet Explorer wyłączyć opcję „Wyświetlaj witryny intranetu w widoku zgodności”.  

 

 

Po zainstalowaniu systemu, można po raz pierwszy uruchomić narzędzie do zarządzania platformą 

WEBCON BPS – WEBCON BPS Designer Studio. 
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Po kliknięciu ikony programu pojawi się ekran startowy, w którym trzeba podać ustalony podczas instalacji 

adres Portalu WEBCON BPS.  

 

 

 

Po zalogowaniu mona przystąpić do pracy z WEBCON BPS Designer Studio 
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5. Aktywacja licencji 
Po zainstalowaniu, platforma WEBCON BPS działa w trybie DEMO (pełna funkcjonalność, ograniczona 

czasowo do 90 dni). 

Aby zamienić wersję DEMO, na wersję produkcyjną należy aktywować licencję otrzymana przy zakupie 

produktu. 

Aktywacja licencji jest możliwa z poziomu WEBCON BPS Designer Studio lub z poziomu instalatora. 

 

Aktywacja licencji w WEBCON BPS Designer Studio 

Po uruchomieniu WEBCON BPS Designer Studio, należy kliknąć niebieską strzałkę w lewym, górnym rogu 

programu i z menu wybrać opcję: „Licencje”. 

 

 

W kolejnym oknie należy kliknąć klawisz: „Zarządzaj licencjami” 
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A następnie klawisz „Aktywuj”, który otworzy kreator aktywacyjny serwisu i licencji, który poprowadzi 

użytkownika przez proces aktywacji. Jeżeli serwer, na którym zainstalowano komponenty systemu 

WEBCON BPS ma bezpośredni dostęp do internetu, najlepiej wykonać aktywację w trybie „online” 
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Aktywacja polega na wpisaniu otrzymanego loginu i hasła aktywacyjnego. 

 

 

W przypadku braku dostępu do internetu, możliwa jest aktywacja w trybie offline – zgodnie z kolejnymi 

krokami kreatora aktywacyjnego. 

 

 


