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Aktualizacja systemu do wersji 2017 z wersji 2016 i wcześniejszych 

W wersji 2017 systemu WEBCON BPS zostały wprowadzone m.in. dwie zmiany w strukturze 

bazy danych wynikające z wprowadzenia nowych funkcjonalności i nowego sposobu 

przechowywania konfiguracji Web Partów BPS.  

 

W związku z tymi zmianami, wprowadzono zmiany w procedurze aktualizacji wersji 

WEBCON BPS z wersji wcześniejszych niż 2017. 
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Zmiany, na które należy zwrócić uwagę przy aktualizacji systemu do wersji 2017:  

1. Zmieniony został sposób przechowywania konfiguracji Web Partów systemu 

WEBCON BPS. Dotychczas była ona przechowywana w bazach serwera MS 

SharePoint. Począwszy od wersji WEBCON BPS 2017 konfiguracja zostaje 

zmigrowana do natywnej bazy WEBCON BPS. 

2. W związku z dodaniem w systemie WEBCON BPS możliwości logowania się z 

wykorzystaniem zewnętrznych providerów np. Google, czy LiveID, zmienił się 

sposób cache’owania danych o użytkownikach systemu WEBCON BPS. Został 

utworzony nowy mechanizm cache przechowywujący podstawowe informacje o 

użytkownikach, zarówno lokalnego Active Directory, jak i pochodzących od 

zewnętrznych providerów. 

 

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do aktualizacji systemu zalecane jest sporządzenie kopii 

bezpieczeństwa baz systemu WEBCON BPS. 

 

Pierwsza zmiana dotyczy sprawdzenia przez instalatora wymagań wstępnych do migracji 

konfiguracji Web Partów z baz SharePoint do bazy natywnej WEBCON BPS. Instalator 

sprawdza wszystkie witryny SharePoint, na których aktywny jest tzw. WEBCON BPS 

Configuration Feature pod kątem wyewidencjonowania i publikacji tych witryn (witryny 

wyewidencjonowane lub witryny nieopublikowane nie mogą zostać zmigrowane). 

 

UWAGA! 

Proces weryfikacji witryn może być długotrwały w zależności od wielkości instalacji 

serwera SharePoint (liczby witryn). 

 

W pierwszym kroku weryfikacji, Instalator WEBCON BPS wyszukuje wszystkie 

wyewidencjonowane witryny SharePoint i sporządza ich raport. Następnie umożliwia 

automatyczne odrzucenie ewidencji na znalezionych witrynach. 

 

W drugim kroku instalator wyszukuje witryny nieopublikowane (w wersji roboczej). W tym 

przypadku instalator sporządza raport listujący takie witryny. Użytkownik musi 

zadecydować, czy ręcznie opublikuje wylistowane witryny, czy też mają one być 

pominięte w procesie migracji konfiguracji Web Partów. 

 

Poszczególne kroki procesu aktualizacji zostały przedstawione poniżej. 
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1. Ekran z wyborem opcji instalatora 

 

 

2. Po wyborze opcji „Aktualizacja” pojawi się okno informujące o konieczności 

synchronizacji struktury Active Directory po zakończeniu całej aktualizacji (system wykona 

synchronizację automatycznie po pierwszym uruchomieniu serwisu WEBCON BPS). 
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3. Następnie należy zweryfikować połączenie z bazą konfiguracyjną systemu WEBCON 

BPS. Połączenie do bazy konfiguracyjnej pozwala instalatorowi na pobranie informacji o 

WebAplikacjach i witrynach SharePoint, na których zainstalowany jest WEBCON BPS. 

 

 

4. System rozpocznie weryfikację witryn SharePoint w poszukiwaniu 

wyewidencjonowanych witryn, na których aktywny jest WEBCON BPS Configuration 

Feature. 
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5. Na zakończenie weryfikacji pojawi się raport informujący, które witryny będą 

migrowane. 

 

 

6. Kolejne kroki to instalacja nowych komponentów systemu WEBCON BPS oraz konwersja 

bazy danych systemu WEBCON BPS. 

  

7. Podczas migracji baz danych pojawi się ekran umożliwiający weryfikację i ewentualną 

zmianę konfiguracji domen Active Directory, które będą synchronizowane z systemem 

WEBCON (synchronizacja nastąpi po zakończeniu aktualizacji, przy uruchomieniu 

systemu). Ekran pozwala również na ustalenie harmonogramu synchronizacji. 

 

 

8. Pozostałe kroki aktualizacji przebiegają analogiczne jak w przypadku wcześniejszych 

wersji. 
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Po zakończeniu aktualizacji systemu należy uruchomić WEBCON BPS Designer Studio. 

Należy przejść do sekcji: „Konfiguracja systemu” – „Parametry globalne” – „Lista 

użytkowników BPS” a następnie sprawdzić status synchronizacji. Powinna być widoczna 

lista użytkowników. Synchronizacja może być z tego poziomu uruchomiona ręcznie. 

 

 

 

 

  

 


