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2016.1.3.583 

1. Poprawa błędów 

 [Atrybuty] Poprawiono błąd związany z inicjalizacją listy pozycji z kolumną 

wyliczaną w przypadku startowania obiegu akcją. 

 [Obiegi] Usunięto problem z przypisywaniem zadań do użytkowników na 

podstawie wartości atrybutu w przypadku gdy wartością jest jedynie 

identyfikator użytkownika.  

 [Akcje] Poprawiono błąd uniemożliwiający wydruk kodu kreskowego akcją 

uruchamianą na zakończenie lub przejście ścieżką w kroku startowym 

obiegu. 
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2016.1.3.557 

1. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono obsługę pobierania dużych logów synchronizacji. 

 [Atrybuty] Poprawiono możliwość konfiguracji widoczności kolorów dla 

wykresów Gantt. 

 [Atrybuty] Poprawiono ustawianie wartości kolumny listy pozycji wartością 

daty w oparciu o funkcję SQL GETDATE() 

 [Web Part] Poprawiono mechanizm kopiowania konfiguracji Web Partów 

SWE. 
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2016.1.3.526 

1. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono obsługę konfiguracji DEV/TEST/PROD dla połączeń 

typu REST Web Service. 

 [Reguł] Poprawiono błąd kreatora reguł biznesowych powodujący wyjątek 

przy przeciąganiu zmiennych z okna podpowiedzi. 

 [Akcje] W akcji wysyłania e-mail poprawiono obsługę grup Sharepoint dla 

środowisk z kilkoma zbiorami witryn. 

 [Akcje] Poprawiono obsługę typu enumeration w konfiguracji akcji 

wywołania SOAP. 

 [Akcje] Poprawiono błąd mechanizmu generowania plików Word 

powodujący brak aktualizacji obrazów graficznych w pliku docelowym. 
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2016.1.3.517 
 

1. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono wydajność synchronizacji struktury organizacyjnej. 

 [Procesy] Poprawiono błąd powodujący wyjątek w trakcie wyświetlania grafiku 

urlopowego w przypadku nieuzupełnienia wpisu CSTR_Superior. 
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2016.1.3.509 
 

1. Poprawa błędów 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób generowania identyfikatorów elementów HTML dla 

atrybutów z ustawionym ograniczeniem wymagalności. 

 [Akcje] Poprawiono obsługę niepoprawnych loginów użytkowników na liście 

SharePoint przy wywołaniu akcji "Dodaj uprawnienia". 
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2016.1.3.489 
 

1. Poprawa błędów  

 [Dodatki] Poprawiono wyświetlanie historii dla procesów zawierających dodatek 

niestandardowej listy pozycji. 

 [Ogólne] Poprawiono sposób walidacji konfiguracji źródeł danych REST. 

 [Procesy] Poprawiono błąd uniemożliwiający wybór bazy załączników w trakcie 

importu paczki z procesem. 

 [Atrybuty] Poprawiono obsługę walidacji wartości w atrybucie typu 'Wybór z 

wyszukiwaniem' w przypadku kroku 'Weryfikacja OCR AI'. 

 [Atrybuty] Poprawiono wyświetlanie autora wpisów w atrybucie wiele wierszy 

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

nazwa autora zawiera znak ']'. 
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2016.1.3.462 
 

1. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono błąd mechanizmu walidacji wartości w formularzu, który w 

pewnych przypadkach mógł powodować zablokowanie się formularza.  

 [Akcje] Poprawiono błąd akcji generowania dokumentu WORD powodujący 

nieaktualizowanie obrazów osadzonych w szablonie. 

 [Akcje] Poprawiono przypisywanie dodatkowych zadań w akcji aktualizacji 

obiegów zależnych. 
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2016.1.3.450 
 

1. Informacje 

 [Reguły] Wprowadzono optymalizacje poprawiające wydajność działania Reguł 

Biznesowych dla kolumn Listy pozycji. 

 

2. Poprawa błędów 

 [Procesy] Wprowadzono optymalizacje poprawiające wydajność wyliczania 

zmiennych odnoszących się do kolumn Listy pozycji. 

 [Procesy] Poprawiono błąd mechanizmu weryfikacji wartości w kontrolkach 

wyboru użytkowników. Błąd mógł powodować niepoprawną walidację 

wybranego użytkownika.  

 [Web Part] Poprawiono sposób wyświetlania etykiet wykresów. 
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2016.1.3.436 
 

1. Poprawa błędów 

 [Procesy] Poprawiono działanie mechanizmu zwalniania ewidencji dokumentu po 

przejściu do kroku Oczekiwanie na podobiegi. 

 [Atrybuty] Poprawiono mechanizm podmiany wartości zmiennych przy wywołaniu 

callback dla atrybutów typu Lista pozycji. 

 [Web Part] Poprawiono błąd wyświetlania danych przez Web Part SWE w 

przypadku konfiguracji z polem wyboru zawężanym regułą biznesową.  

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

 

 



 
 

WEBCON BPS Historia zmian wersji 2016.1  11 

 

2016.1.3.386 
 

1. Poprawa błędów 

 

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

konfiguracji szablonu umieszczonego na liście SharePoint. 

 [Ogólne] Poprawiono sposób wyszukiwania grup SharePoint z uwzględnieniem 

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

mail, konfiguracji powiadomień masowych oraz warunkach widoczności 

atrybutów. 
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2016.1.3.371 
 

1. Poprawa błędów 

    

 [Dodatki] Poprawiono działanie funkcjonalności uruchamiania obiegu dla 

dodatku Outlook w przypadku braku uprawnień do edycji elementu. 

 [Dodatki] Poprawiono sposób dodawania załączników w dodatku do 

Outlook. 

 [Procesy] Poprawiono obsługę synchronizacji z AD w przypadku CN 

zawierającego przecinek. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie inicjalizacji atrybutu "Drzewo wyboru" przy 

zawężeniu innym atrybutem formularza i wykonaniu postback. 

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

CheckIfAttExists(). 

 [Akcje] Poprawiono generowanie dokumentów WORD w rosyjskich 

ustawieniach przeglądarki. 

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

zdarzeniu "Na otwarcie w przeglądarce". 

 [Akcje] Poprawiono sposób generowania kodu kreskowego zakrywającego 

sygnaturę dokumentu.  

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji "Aktualizuj zależny element workflow" 

skonfigurowanej do uruchomienia w cyklu.  

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji generowania WORD w przypadku 

aktualizacji wartości w szablonie atrybutami o zbliżonych identyfikatorach. 

 [Web Part] Poprawiono działanie Web Part Start Workflow Elements w 

przypadku gdy na witrynie znajduje się inny nieskonfigurowany Web Part. 

 [Web Part] Zoptymalizowano wydajność wyświetlania danych w raporcie 

SWE przy filtrowaniu z użyciem kolumny wyliczalnej. 
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2016.1.3.306 

1. Nowości 

 

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

tekstu" dodano nowy typ zmiennej pozwalający używać w konfiguracji akcji 

REST i SOAP tekstu enkodowanego, obsługującego znaki specjalne 

wprowadzone w tych atrybutach. 

 

2. Poprawa błędów 

    

 [Procesy] Poprawiono błąd mechanizmu eksport-import procesu mogący 

powodować wyjątek w trakcie importu powiązanych procesów. 

 [Akcje] Poprawiono uruchamianie akcji wykonywanych na Time Out w 

przypadku gdy okres ich uruchomienia przypada na dzień wolny. 

 [Mobilne] Poprawiono sposób obsługi połączeń dla powiadomień PUSH. 

 [Add-In] Poprawiono działanie dodatku do Outlook i obsługę uprawnień 

do spółek w przypadku konfigurowania skrótu uruchamiania obiegów. 
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2016.1.3.262 

1. Nowości 

 

 [Ogólne] Dodano funkcjonalność logowania zapytań w trybie 

diagnostycznym. 

 

2. Poprawa błędów 

    

 [Ogólne] W MailApproval poprawiono obsługę znaków specjalnych w 

wiadomościach email 

 [Ogólne] Poprawiono działanie funkcjonalności edycji zawartości 

załącznika w przeglądarkach Firefox i Chrome. 

 [Ogólne] Poprawiono zachowanie przycisku Powrót w Historii elementu. 

 [Ogólne] Poprawiono mechanizm migracji Web Partów pomiędzy 

środowiskami DEV-TEST-PROD. 

 [Ogólnie] Poprawiono wyświetlanie aktualnego kroku w panelu statusu w 

przypadku niepoprawnej walidacji formularza. 

 [Atrybuty] Poprawiono wyświetlanie atrybutu Mapa Google na formularzu 

mobilnym. 

 [Atrybut] Poprawiono wyświetlanie komórek Listy pozycji w trybie HTML w 

przypadku ograniczenia edytowalności kolumny. 

 [Atrybuty] Poprawiono zachowanie mechanizmu generowania postbacka 

dla atrybutu typu Liczba zmiennoprzecinkowa. 

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

przypadku dużej ilości kolumn. 

 [Reguły biznesowe] Poprawiono pobieranie wartości parametrów reguł 

biznesowych w czasie ich wykonywania. 

 [OCR] Poprawiono przewijanie podglądu załącznika w widoku weryfikacji 

OCR AI 

 [Web Part] Poprawiono zapamiętywanie stronicowania i wybranych filtrów 

na Web Parcie Raport SWE. 

 [Mobilne] Poprawiono otwieranie linków w aplikacji mobilnej dla atrybutu 

typu Wiersz SQL 

 [Mobilne] Poprawiono sposób obsługi kolejki wysyłki powiadomień PUSH w 

aplikacjach mobilnych. 
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2016.1.3.233 
 

1. Nowości 

    

 [Procesy] Dodano możliwość użycia stałej procesu w konfiguracji adresu 

nadawcy szablonu e-mail. 

 [Akcje] Dodano możliwość wyboru źródła typu Web Service w konfiguracji 

akcji SDK. 

 [Akcje] Dodano możliwość użycia reguł biznesowych w konfiguracji akcji 

wywołania serwisu REST. 

 

2. Poprawa błędów 

    

 [Ogólne] Poprawiono mechanizm startowania obiegu na podstawie 

zawartości HotFolder z plikiem typu PDF. 

 [Ogólne] Poprawiono mechanizm komunikacji z bazą Oracle. 

 [Atrybuty] W atrybucie Lista pozycji poprawiono sposób pobierania danych 

ze źródła typu lista SharePoint dla kolumny Wiersz SQL. 

 [Atrybuty] W atrybucie typu pole wyboru poprawiono obsługę znaków 

specjalnych zwracanych przez źródła danych. 

 [OCR] Poprawiono formatowanie dat w widoku weryfikacji OCR. 

 [Akcje] Poprawiono działanie konfiguracji DEV-TEST-PROD w akcji 

wywołania Web Serwis SOAP. 

 [Akcje] Poprawiono sposób pobierania wartości z atrybutu Tabela SQL 

podczas generowania dokumentu WORD. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji modyfikacji załącznika w przypadku 

operowania na wielu załącznikach. 

 [Akcje] Poprawiono błąd mechanizmu uruchamiania akcji cyklicznych 

powodujący wielokrotne uruchomienie cyklu w przypadku różnicy czasu 

między serwerem bazy danych a serwerem serwisu. 

 [Akcje] Poprawiono obsługę źródeł danych przy eksportowaniu konfiguracji 

akcji wysłania maila. 

 [Web Part] Poprawiono szybkość wyświetlania Web Partu urlopów. 

 [Mobilne] Poprawiono sposób formatowania dat w formularzu dla urządzeń 

mobilnych. 
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2016.1.3.179 
 

1. Nowości  

 [Mobilne] W aplikacji dla urządzeń mobilnych wprowadzono możliwość 

dodawania załączników do elementów listy pozycji. 

 

2. Informacje 

 [Ogólnie] Zoptymalizowano WEBCON BPS Studio pod kątem zużycia 

pamięci operacyjnej. 

 

3. Zmiana działania   

 [Web Part] Zmieniono sposób formatowania liczb na wykresach formularza. 

Obecnie formatowanie uwzględnia kulturę przeglądarki i wynikające z niej 

separatory tysięczne i dziesiętne. 

 

4. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono obsługę delegowania zadań dla użytkowników 

logujących się do systemu przy pomocy SAML. 

 [Procesy] Poprawiono błąd aktualizacji identyfikatorów atrybutów w 

mechanizmie przywracania kopii bezpieczeństwa. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób aktualizacji wartości atrybutu 'Wiersz SQL' w 

wysyłanych mailach zawierających atrybut tego typu. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób wyświetlania tekstu w kolumnie listy pozycji 

ze zdefiniowaną szerokością. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób formatowania dat z uwzględnieniem kultury 

w mechanizmie eksportu zawartości listy pozycji do pliku EXCEL. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji Przesuń obieg (SQL) powodujące błąd 

przy uruchomieniu akcji na wejście do kroku. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji "Dodaj / usuń użytkownika do grupy" 

powodujące błąd w przypadku, gdy dodawany użytkownik istnieje już w 

grupie. 

 [Akcje] Poprawiono sposób wyliczania wartości w kolumnie liczbowej listy 

pozycji w trakcie generowania dokumentu Word zawierającego odnośnik 

do listy pozycji. 
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2016.1.3.147 
 

1. Zmiana działania 

 [Ogólne] W trybie DEBUG dodano logowanie zapytań CAML. 

 [Procesy] Przy tworzeniu nowego procesu dodano możliwość podania 

podstawowych parametrów konfiguracyjnych procesu. 

 

2. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono mechanizm synchronizacji cache AD w przypadku 

zmiany nazwy synchronizowanej domeny. 

 [Ogólne] Poprawiono działanie źródła danych typu Web Service 

powodujące w pewnych przypadkach błąd przy wyborze wartości ze 

źródła.  

 [Ogólne] Poprawiono sposób przetwarzania plików przez HotMailBox 

mogący w pewnych przypadkach powodować crash serwisu. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób przekazywania wartości atrybutów wyboru 

jako parametry wywołań serwisu REST. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób weryfikacji wymagalności atrybutu przy 

przejściu ścieżką. 
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2016.1.3.122 
 

1. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono obsługę znaków specjalnych w nazwach 

konfiguracyjnych baz danych. 

 [Atrybuty] W atrybucie "Lista pozycji" poprawiono działanie kolumny typu 

"Wybór z autouzupełnianiem". Zawężenie zawartości kolumny tego typu nie 

wymaga wywoływania postback po zmianie wartości atrybutu formularza. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie szablonu Word w przypadku użycia 

atrybutu Lista Pozycji z kolumna typu Pole Wyboru. 

 [Akcje] Poprawiono wyświetlanie komunikatów o wysłaniu e-mail w historii 

wysłania maila. 

 [Akcje] Poprawiono generowanie kodu kreskowego 2D podczas tworzenia 

plików PDF na podstawie szablonów HTML. 

 [Akcje] Poprawiono obsługę adresów e-mail przekazywanych jako zmienne 

w akcji wysyłki konfigurowanego e-maila. 
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2016.1.3.108 
 

1. Nowości 

 [Ogólne] Synchronizacja Active Directory z cache struktury organizacyjnej 

przechowywanym w bazie danych systemu może być obecnie zawężona 

do konkretnego OU.  Konfiguracja sposobu pobierania struktury AD 

dostępna jest w panelu Konfiguracja systemu -> Parametry globalne -> 

Cache -> Cache składowany na bazie danych -> Konfiguracja. Wyboru 

domeny do synchronizacji oraz zawężenie do konkretnego OU można 

dokonać przez opcję "Dodaj" w grupie "Obsługiwane domeny". 

 [Ogólne] Dla HotFolder wprowadzono nowy tryb działania pozwalający na 

uruchomienie obiegu w momencie pojawienia się w HotFolder pliku o 

dowolnym rozszerzeniu. W trybie tym plik nie będzie konwertowany na plik 

w formacie PDF lecz zostanie bezpośrednio podpięty jako załącznik do 

nowo utworzonego elementu. Warto zaznaczyć że plik startujący obieg 

musi mieć jakiekolwiek rozszerzenie – pliki bez rozszerzenia nie będą brane 

pod uwagę.  Działanie pozostałych trybów HotFolder pozostaje bez zmian, 

w szczególności dotyczy to typów przetwarzanych plików. Oznacza to, że w 

trybach "Startowanie obiegów" oraz "Dołączanie do elementów na 

podstawie kodu kreskowego" HotFolder wspiera jedynie typy plików: JPEG, 

BMP, TIFF, PDF.  Aby skonfigurować HotFolder do pracy w trybie 

"Startowanie obiegów bez konwersji do PDF" należy ustawić tą opcję w: 

Konfiguracja systemu -> HotFoldery -> [konkretny HotFolder] ->Ogólne -> 

Tryb działania -> Tryb podstawowy. 

 [Akcje] Rozbudowano akcje konwersji pliku Word do PDF o możliwość 

wyboru sposobu wyrównania tabel w generowanym dokumencie. 

Dostępne opcje to "Dopasuj szerokość tabeli do strony" oraz "Stała 

szerokość kolumn". 
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2. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono wygląd formularza w przypadku wyświetlania go na 

stronach z ciemnymi motywami. 

 [Ogólne] Poprawiono działanie mechanizmu synchronizacji cache AD w 

przypadku  dwóch kont posiadających identyczne sAMAccountName. 

 [Procesy] Poprawiono błąd mechanizmu importu powodujący w pewnych 

przypadkach niepoprawną aktualizację wartości stałych globalnych 

wykorzystanych w źródle danych, po wykonaniu importu na środowisko 

docelowe. 

 [Reguły biznesowe] Poprawiono błąd silnika Reguł Biznesowych 

powodujący w pewnych przypadkach wyjątek w trakcie wykonywania 

reguły. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji "Dodaj element do listy" w przypadku 

wprowadzania wartości do listy SharePoint z kolumną wyboru typu tak/nie. 

 [Web Part] Poprawiono uwzględnianie uprawnień przy wyborze typów 

formularzy w konfiguracji web part BPS Start WorkFlow. 

 [Web Part] Poprawiono działanie web part BPS Start WorkFlow dla aplikacji 

na urządzenia mobilne w przypadku gdy w konfiguracji web part nie 

została określona spółka. 

 [Mobilne] Na formularzu dla urządzeń mobilnych poprawiono wyświetlanie 

zawartości Listy pozycji z kolumnami typu lista wyboru. Błąd mógł 

powodować niepoprawne wyświetlanie wartości listy w przypadku użycia 

źródła danych z zawężeniem wartością pochodzącą z innej kolumny. 
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2016.1.3.72 
 

1. Nowości  

 [Akcje] Rozbudowano funkcjonalność akcji wywołania serwisu SOAP oraz 

REST o możliwość wybrania właściwego źródła danych jako adresu 

wywoływanej usługi. Rozbudowa umożliwia pełnie współdziałanie 

konfiguracji akcji z mechanizmem eksport-import oraz wsparcie dla 

środowisk typu DEV/TEST/PROD. 

2. Poprawa błędów   

 [Procesy] Poprawiono funkcjonalność wykrywania i weryfikacja zależności 

podczas eksportu procesu. 

 [Procesy] Poprawiono mechanizm generowania dokumentu Word 

powodujący w pewnych przypadkach błędy generowania dokumentu. 

 [Procesy] Poprawiono mechanizm importu danych z pliku Excel do Listy 

pozycji w przypadku użycia kolumn z możliwością wielokrotnego wyboru. 

 [Procesy] Poprawiono działanie mechanizmu aktualizacji wartości 

zmiennych w przypadku zmiennych typu "Spółka". 

 [Procesy] Poprawiono funkcjonalność klonowania źródeł danych typu 

SOAP. 

 [Atrybuty] Poprawiono błąd atrybutu typu "Liczba całkowita" powodujący 

wyjątki podczas wyświetlania formularza w przeglądarce IE8. 
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2016.1.3.56 
 

1. Informacje 

[Procesy] Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania 

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

do 2016.1.2.40, nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu. Aby 

import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i 

dokonać ponownego eksportu procesów. 

2. Nowości 

1. [Ogólne] Poprawiono wydajność działania formularzy przez rozbudowę cache 

konfiguracji. 

2. [Procesy] Podczas eksportowania procesów, w kroku wyboru procesów 

eksportowanych, wprowadzono możliwość globalnego zaznaczenia oraz 

odznaczenia wszystkich procesów do eksportu. 
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3. [Procesy] Wprowadzono nowy globalny szablon dla powiadomień e-mail. Jedną z 

wprowadzonych zmian jest umieszczenie w przesyłanej wiadomości przycisków 

dla dostępnych na danym kroku komend MailApproval. 

 

4. [Reguły biznesowe] Silnik Reguł Biznesowych rozbudowano o funkcje ROUND 

pozwalającą zaokrąglać wartości liczbowe. 
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5. [Reguły biznesowe] Dodano zmienną "Czy jestem na urządzeniu mobilnym?", która 

pozwala sterować zachowaniem formularza, w momencie gdy jest on 

wyświetlany na urządzeniu mobilnym. Zmienna może zostać użyta w warunku 

Reguły Biznesowej lub jako zmienna w skryptach JavaScript uruchamianych na 

formularzu. 

6. [Reguły biznesowe] Zwiększono możliwości wykorzystania Reguł Biznesowych w 

systemie przez udostępnienie ich jako zmienne (procesu bądź globalne). 

Dostępność Reguł Biznesowych jako zmiennych pozwala używać ich we 

wszystkich miejscach konfiguracji procesu w których dostępne są standardowe 

zmienne (np. konfiguracje akcji).  
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7. [Obiegi] Wprowadzono możliwość użycia zmiennej "Wiersz SQL". Zmienna 

dostępna jest w oknie podpowiedzi edytora wyrażeń wyliczanych dynamicznie. 

8. [Akcje] Zwiększono ilość akcji dostępnych do skonfigurowania na zdarzenie typu 

"Zapis elementu workflow". 

9. [Mobilne] Dla formularza urządzeń mobilnych wprowadzono obsługę ustawiania 

wartości domyślnych atrybutów po zmianie wartości innego atrybutu formularza. 

Funkcjonalność wymaga poprawnego skonfigurowania parametrów "Generuj 

postback po zmianie wartości" oraz "Ustaw również na postback" dla atrybutów 

których wartość się zmienia oraz tych których wartość domyślna ma być 

ponownie ustawiona. 

10. [Mobilne] W aplikacji dla urządzeń mobilnych wprowadzono możliwość 

wyświetlenia historycznego stanu formularza w konkretnym kroku. Opcja dostępna 

jest na widoku historii danego elementu. 

11. [Mobilne] Wprowadzono automatyczne dokumentowanie wprowadzonych zmian 

na formularzu mobilnym w momencie generowania dokumentacji procesu. 

 

3. Zmiana działania 

1. [Obiegi] Dla załączników typu e-mail rozbudowano zakres danych o 

przechowywanie adresu mailowego nadawcy, odbiorcy oraz odbiorców DW. W 

przypadku adresu nadawcy dodana została kolumna ATT_MessageFromMail 

przechowująca email. W przypadku adresu odbiorców oraz odbiorców DW 

zmieniono format przechowywania danych w kolumnach ATT_MessageTo oraz 

ATT_MessageCc. Nowym formatem przechowywania danych jest format 

email#nazwa_wyswietlana. W przypadku wielu wartości separatorem 

rozdzielającym poszczególne wartości jest znak średnika 

(email#nazwa_wyswietlana;email#nazwa_wyswietlana). 

2. [Akcje] Zmieniono sposób konfigurowania akcji globalnych oraz akcji na kroku. 

Obecnie miejsce wywołania akcji określane jest przez przeciągnięcie akcji 

metodą "Przeciągnij i upuść" na drzewie dostępnych wywołań. W ten sam sposób 

może zostać wskazana grupa, do której akcja powinna należeć. 

3. [Web Part] Zmieniono sposób obsługi znaków specjalnych przy wyszukiwaniu 

elementów na Web Part SWE. - z szukanej frazy wycinane są znaki   * \ ! - jeśli 

opcja dokładnego dopasowania nie jest włączona z szukanej frazy wycinane są 

znaki   [ ] - w szukanej frazie zawsze uwzględniane są znaki   & | ~ spacja , ( ) 
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4. Poprawa błędów 

1. [Dodatki] Poprawiono błąd powodujący niewidoczność nowo dodanych 

atrybutów w polu konfiguracyjnym akcji SDK typu wybór atrybutów. 

2. [Dodatki] Poprawiono ustawianie wartości domyślnych dla pól konfiguracyjnych 

dodatków SDK w przypadku gdy pola są umieszczone w grupach. 

3. [Ogólne] Poprawiono mechanizm usuwania elementów z procesu. 

4. [Ogólne] Poprawiono stabilność działania WorkFlow Service przy obsłudze 

dokumentów w HotFolder. 

5. [Ogólne] Poprawiono formatowanie daty w mailach wysyłanych z systemu. 

6. [Procesy] Poprawiono błąd mechanizmu Import-Export powodujący w pewnych 

przypadkach niepełną obsługę szablonów e-mail. 

7. [Procesy] Poprawiono możliwość ustawienia zastępstwa w przypadku korzystania z 

autoryzacji SAML.  

8. [Atrybuty] Poprawiono działanie atrybutu "Pole wyboru z autouzupełnieniem" w 

przypadku współpracy ze źródłem danych typu SOAP. 

9. [Atrybuty] Poprawiono mechanizm inicjalizacji atrybutu "Lista Pozycji" powodujący 

w pewnych przypadkach błędy renderowania kontrolki. 

10. [Obiegi] Poprawiono obsługę znaków specjalnych w nazwie załącznika podczas 

wysyłania załącznika mailem. 

11. [Obiegi] Wprowadzono możliwość użycia zmiennej "Data utworzenia: wg ustawień 

przeglądarki". Zmienna dostępna jest w oknie podpowiedzi edytora wyrażeń 

wyliczanych dynamicznie. 

12. [Obiegi] Poprawiono sposób przenoszenia informacji o załączniku przy kopiowaniu 

załącznika między różnymi obiegami. 

13. [Akcje] Poprawiono dostępność akcji "Wykonaj procedurę SQL" dla zdarzenia 

"Przycisk w menu" 

14. [Akcje] Poprawiono obsługę mechanizmu DEV/TEST/PROD w konfiguracji akcji 

"Wykonaj procedurę SQL". 

15. [Web Part] Poprawiono ustawianie formatu danych w mechanizmie eksportu z 

Web Part SWE do pliku Excel dla kolumn wyliczanych. 
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2016.1.2.40 
 

1. Informacje 

1. W wersji 2016.1.2 systemu WEBCON BPS została zmieniona wersja silnika OCR AI. Z tego względu 

we wszystkich projektach OCR AI wykorzystujących WebCon.OcrAI.Projects.CommonInvoice.dll 

w wersji 3.x.x.x i niższej, należy ręcznie zaktualizować plik DLL projektu. 

 

Jak wyszukać projekty używające starszej wersji pliku. 

a) Na właściwym środowisku uruchomić WEBCON BPS Designer Studio 

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

c) Na każdym elemencie gałęzi "Projekty OCR AI" zweryfikować wartości "Nazwa pliku DLL" 

oraz "Wersja pliku DLL". 

d) Jeśli nazwa pliku to "WebCon.OcrAI.Projects.CommonInvoice.dll" oraz wersja pliku to 3.x.x.x 

lub niższa (gdzie x jest dowolną cyfrą) wówczas należy wykonać aktualizację pliku projektu. 

Jak wykonać aktualizację pliku projektu OCR AI. 

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

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

najnowszą wersję projektu. Pliki z najnowszymi wersjami projektu dostarczane są w każdym 

wydaniu systemu WEBCON BPS i są dostępne w katalogu WebconWorkFlow\OcrAI\Projects 

publikowanej wersji. 

Plik "PL_CommonInvoice - 4.x.x.x.zip" zawiera aktualne pliki dla projektów faktury uniwersalnej. 

Plik "PL_CommonInvoiceWithoutTaxID - 4.x.x.x.zip" zawiera aktualne pliki dla projektów faktury 

uniwersalnej wraz z rozpoznawaniem NIP Sprzedającego. 

Plik "PL_TaxID - 4.x.x.x.zip" zawiera aktualne pliki dla projektu z rozpoznawaniem NIP 

Sprzedającego. 

c) Potwierdzić wybór pliku aktualizacji. 

d) W oknie "Wybierz składniki projektu" pozostawić zaznaczoną jedynie opcję "Plik DLL", należy 

odznaczyć opcję "Sieć ogólna". 

e) Potwierdzić konfigurację przyciskiem OK. 

f) Jeśli wskazany został niewłaściwy plik aktualizacji, nieodpowiadający aktualizowanemu 

projektowi, pojawi się ostrzeżenie "Nie można zaktualizować projektu OCR AI, ponieważ 

wybrany projekt ma inne definicje pól". Proces aktualizacji nie zostanie wykonany. 

g) Po poprawnej aktualizacji wartość "Wersja pliku DLL" aktualizowanego projektu zostanie 

zmieniona na 4.x.x.x 

h) Aktualizacja nie zmodyfikuje definicji pól niestandardowych utworzonych w 

aktualizowanym projekcie. Modyfikacji nie ulegną również sieci dedykowane. 

 

Powyższa informacja dotyczy systemów w których wykorzystywane są projekty OCR AI 

utworzone w oparciu o projekty sieci uniwersalnych. 

 

2. Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu Eksport-Import. 

Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 2016.1.0.x, nie będzie można 

zaimportować do najnowszej wersji systemu.  

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

ponownego eksportu procesów.  
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2. Nowości 

2.1. Dedykowany formularz dla urządzeń mobilnych 

Funkcjonalność definiowania formularzy została wzbogacona o możliwość 

zdefiniowanego dedykowanego formularza dla aplikacji mobilnych. WEBCON 

BPS Designer Studio udostępnia edytor formularza mobilnego dzięki któremu 

możliwe jest zdefiniowanie niezależnego globalnego szablonu formularza dla 

urządzeń mobilnych. Domyślnie konfiguracja i układ formularza mobilnego 

dziedziczy ustawienia z konfiguracji formularza klasycznego. Możliwość 

niezależne go kształtowania formularza mobilnego można uzyskać zrywając 

dziedziczenie ustawień formularza mobilnego. 

 

 

 

Opis podstawowych funkcjonalności 

 W przypadku zachowania dziedziczenia formularza mobilnego w stosunku 

do formularza klasycznego wszystkie opcje konfiguracji są kopiowane z 

formularza klasycznego 

 Zerwanie dziedziczenia formularza oznaczane jest czerwoną ikonką na 

drzewie procesów 

 Na kroku można niezależnie zdefiniować formularz klasyczny oraz mobilny 

 Formularz mobilny na kroku dziedziczy ustawienia globalnego formularza 

mobilnego lub jeśli ten nie istnieje (brak zerwanego dziedziczenia) z 

formularza klasycznego 

 Na formularzu mobilnym można zmieniać kolejność atrybutów 

przeciągając je między sobą metodą „przeciągnij i upuść”. Każda zmiana 

kolejności atrybutów oraz atrybutów w grupach (grupa, zakładka, lista 

pozycji) powoduje zerwanie dziedziczenia całego formularza. 
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 Na formularzu mobilnym można ustawić odrębne (w stosunku do formularza 

klasycznego) opcje „Tryb edycji”, „Podtypy formularzy”, „Elementy 

powiązane” oraz ustawienia załączników i podglądu załącznika. Taka 

zmiana powoduje zerwanie dziedziczenia całego formularza. 

 Ustawienia mobilnej matrycy atrybutów mogą być dziedziczone zgodnie z 

zasadami: 

- W przypadku jeśli formularz mobilny dziedziczy ustawienia z 

formularza klasycznego wszelkie zmiany na matrycy atrybutów 

formularza klasycznego przenoszą się na formularz mobilny. Mobilna 

matryca atrybutów jest wyszarzana. 

- W przypadku jeśli formularz mobilny zerwał dziedziczenie ustawień z 

formularza klasycznego wszelkie zmiany na matrycy atrybutów 

formularza klasycznego nie przenoszą się na matrycę atrybutów 

formularza mobilnego.  

- W przypadku jeśli tylko na danym kroku formularz mobilny zerwał 

dziedziczenie ustawień z formularza klasycznego na kroku, wszelkie 

zmiany na matrycy atrybutów formularza klasycznego dotyczące 

tego kroku nie przenoszą się na matrycę atrybutów formularza 

mobilnego. Pozostałe kroki na matrycy atrybutów formularza 

mobilnego są wyszarzane i kopiowane z matrycy atrybutów 

formularza klasycznego. 

- W przypadku jeżeli zerwane jest dziedziczenie między globalnym 

formularzem klasycznym a globalnym formularzem mobilnym, 

formularze mobilne na każdym kroku będą dziedziczyć ustawienia 

bezpośrednio po globalnym formularzy mobilnym.  

- Jeżeli dziedziczenie na poziomie globalnego formularza mobilnego 

nie jest zerwane, edytory formularzy mobilnych na poszczególnych 

krokach są wyszarzane i nie ma możliwości zmiany widoczności 

atrybutów  

 Istnieje możliwość bezpośredniego przejścia matrycy atrybutów formularza 

mobilnego do edycji formularza na danym kroku z poziomu menu 

kontekstowego. 

 W zakładce „Zachowanie” na formularzu mobilnym można nadpisać 

poszczególne skrypty. Nadpisanie skryptów nie powoduje złamania 

dziedziczenia. Skrypty z formularza mobilnego będą wykonywane zamiast 

skryptów zdefiniowanych na formularzu klasycznym.  

Analogicznie na kroku, skrypty można nadpisać nie łamiąc dziedziczenia. 

Skrypty będą wykonywane zamiast skryptów z formularza klasycznego 

zdefiniowanego na kroku. 
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2.2. Asystent podpowiedzi w edytorze Reguł Biznesowych.  

Edytor Reguł Biznesowych rozbudowany został o funkcjonalność 

podpowiadania wyrażeń, które mogą zostać użyte podczas edycji lub tworzenia 

reguły. Kontekstowe podpowiedzi wyświetlane są  w oknie asystenta. Aby 

wyświetlić okno asystenta w edytorze reguł należy użyć skrótu klawiaturowego 

CTRL+Spacja  

 

 

 

lub rozpocząć wprowadzanie tekstu reguły. W tym przypadku okno asystenta 

podpowiadać będzie operatory i wartości o nazwie rozpoczynającej się od 

wprowadzonego ciągu znaków.   

 

 

 

Aby skorzystać z podpowiadanej operacji należy nacisnąć ENTER. 
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W przypadku atrybutów posiadających rozbudowane możliwości formatowania 

wartości (np. atrybut typu data) możliwe jest skorzystanie z trybu rozszerzonego 

by w oknie asystenta wyświetlić wszystkie możliwe formatowania atrybutu. 

Włączenie trybu rozszerzonego wymaga użycia skrótu CTRL+Spacja przy 

aktywnym oknie asystenta. 

 

 

 

Tryb rozszerzony okna asystenta zostanie automatycznie włączony, gdy po 

nazwie atrybutu użyty zostanie znak dwukropka. Wówczas edytor reguł pozwoli 

na skorzystanie z konkretnego typu formatowania.  
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2.3. Edycja Reguł Biznesowych przy pomocy klawiatury 

Wprowadzono zmiany umożliwiające tworzenie i edycję  reguł biznesowych 

wyłącznie przy użyciu klawiatury. Edytor reguł biznesowych został rozbudowany 

o możliwość nawigacji między poszczególnymi elementami reguły przy pomocy 

klawisza TAB, SHIFT+TAB oraz klawiszy strzałek. 

Klawisz TAB, SHIFT+TAB pozwala na przechodzenie kolejno przez wszystkie 

elementy reguły. 

 

 

 

Klawisze strzałek Góra, Dół pozwalają zaznaczać grupy elementów. Klawisze 

strzałek Prawo, Lewo pozwalają na zaznaczanie grup elementów tego samego 

poziomu.  

Zaznaczenie grupy umożliwia usunięcie (przycisk BACKSPACE lub DELETE) lub 

edycję zaznaczonej części reguły (przycisk ENTER). 

Wszystkie wprowadzone zmiany można wycofać lub ponowić ich wprowadzenie 

używając skrótów klawiatury CTRL+Z, CTRL+Y. 

 

2.4. Poprawiona wydajność aplikacji na urządzenia mobilne 

Wprowadzono zmiany w mechanizmie wyświetlania elementów list oraz 

formularzy w aplikacji na urządzenia mobilne. Wprowadzone zmiany zwiększają 

szybkość działania aplikacji zwłaszcza w przypadku wyświetlania 

rozbudowanych formularzy. 

 

2.5. Możliwość usunięcia elementów z bazy archiwum przy pomocy narzędzi 

administracyjnych 

Rozbudowano funkcjonalność usuwania elementów z procesu dostępną w 

narzędziach administracyjnych WEBCON BPS o możliwość wskazania zakresu 

danych do usunięcia. Możliwe opcje to usunięcie wszystkich elementów 

procesu, usunięcie elementów procesu tylko z bazy operacyjnej, usunięcie 

elementów procesu tylko z bazy archiwum. 
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2.6. Możliwość udostępnienia elementu zarchiwizowanego 

Dla elementów zarchiwizowanych wprowadzono możliwość dodania uprawnień 

„tylko do odczytu” lub „administrator” dla dowolnego użytkownika systemu. 

Opcja modyfikacji uprawnień dostępna jest w widoku elementu 

zarchiwizowanego. Opcja ta jest dostępna dla użytkowników posiadających 

uprawnienia „Zarządzanie archiwum” w danym procesie. 

 

2.7. Nowa akcja „Zarządzanie elementami archiwalnymi” 

Wprowadzono nową akcję „Zarządzanie elementami archiwalnymi” 

pozwalająca na usunięcie lub przeniesienie do lokalizacji sieciowej elementów 

znajdujących się w bazie archiwum. Konfiguracja akcji pozwala na 

zdefiniowanie odpowiedniego zapytania SQL, które wskaże elementy workflow 

podlegające operacji przeniesienia lub usunięcia. 

 

 

 

  



 
 

WEBCON BPS Historia zmian wersji 2016.1  34 

 

2.8. Menu kontekstowe na listach akcji i kroków 

Dodano menu kontekstowe pozwalające na wykonywanie dodatkowych 

operacji na zaznaczonych elementach listy. 

 

Zmiany zostały wprowadzone dla listy Akcji Globalnych procesu: 

 

 

Listy akcji dostępnej na edycji kroku obiegu: 

 

 

Listy kroków obiegu: 
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2.9. Możliwość wskazania ścieżki przy błędzie wykonania akcji „Na Timeout” 

W konfiguracji wykonywania akcji „Na Timeout” wprowadzono możliwość 

zdefiniowania ścieżki przejścia, która zostanie uruchomiona w momencie 

wystąpienia błędu wykonania zdefiniowanej akcji. 

Funkcjonalność umożliwi obsłużenie sytuacji wyjątkowych, mogących wystąpić 

w trakcie wykonywania akcji. 

 

 

 

2.10. Zmiany ergonomiczne edytorów wyrażeń SQL i JavaScript 

Rozbudowano edytory SQL oraz JavaScript o możliwość wycofania lub 

ponowienia wprowadzanych zmian przy pomocy skrótów klawiatury CTRL+Z, 

CTR+Y. 

W momencie przejścia z edycji „inline” wyrażeń SQL oraz JavaScript do edycji w 

oknie rozbudowanej edycji (użycie przycisku ) kursor edytora pozostaje w 

pierwotnym miejscu, dzęki czemu możliwe jest kontynuowanie wprowadzania 

wyrażenia bez konieczności ponownego ustawiania kursora.   

  

2.11. Możliwość wprowadzenia nazwy i opisu dla atrybutów typu Tabeli SQL i Lista 

Pozycji 

Dodano możliwość skonfigurowania wyświetlania na formularzu zarówno nazwy 

jak i opisu atrybutów typu Tabela SQL oraz Lista Pozycji. Odpowiednie opcje są 

dostępne do włączenia w konfiguracji atrybutów. 
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2.12. WebPart Start Workflow z możliwością zmiany kolejności kafelków 

Rozbudowano konfigurację Web Part Start Workflow o możliwość zmiany 

kolejności wyświetlania kafelków. Kolejność można modyfikować przy pomocy 

nowych przycisków „W dół” oraz „W górę” umieszczonych w konfiguracji Web 

Parta. 

 

2.13. Wyszukiwanie typów atrybutów, typu akcji oraz źródeł danych 

Wprowadzono możliwość szybkiego wyszukiwania elementów przy wyborze typu 

akcji, typu atrybutu oraz źródła danych dla atrybutu. 

Szybkie wyszukiwanie pozwala na zawężenie listy wyboru dostępnych 

elementów do takich, których nazwa odpowiada podanemu wyrażeniu.  

 

 

 

2.14. Parametry typu kolekcja w Web Service SOAP 

W konfiguracji akcji wywołania web serwisu SOAP wprowadzono możliwość 

definiowania stałych wartości dla parametrów typu kolekcja. 
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2.15. Dodawanie załączników metodą przeciągnij i upuść 

Kontrolkę załączników formularza rozbudowano o możliwość dodawania 

załączników metodą przeciągnij i upuść. Aby dodać lub uaktualnić załącznik 

wystarczy wybrany plik przeciągnąć przy pomocy myszki w obszar kontrolki 

załączników. 

 

 

 

2.16. Wyszukiwanie wieloblokowych fraz przez OCR AI 

Funkcjonalność pól niestandardowych OCR AI rozbudowano o możliwość 

wykrywania fraz składających się z kilku bloków tekstu. Aby uruchomić 

funkcjonalność, w konfiguracji pola niestandardowego należy zaznaczyć opcję 

„Pozwalaj na łączenie bloków”. 
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Nowa opcja konfiguracji powoduje, że w toku nauki OCR AI na podstawie 

danych uczących wnioskuje z ilu bloków powinna się składać fraza. 

Przykładowo, jeśli w danych uczących występują dwie sekwencje bloków 

zawierające nazwę firmy: 

 

[WEBCON] [sp.] [z o.o.] 

 

[WEBCON] [sp.] [z] [o.] [o.] 

 

OCR AI na podstawie tych danych wywnioskuje, że ostateczna fraza składać się 

może z 3 do 5 bloków tekstu.  

Silnik OCR AI również analizuje wszystkie frazy jednoblokowe. Pozwala mu to 

dokonać wnioskowania i oceny poprawności frazy na podstawie kombinacji 

wszystkich bloków. 
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3. Zmiana działania 

3.1. Rozszerzenie precyzji przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych 

Od wersji WEBCON BPS 2016.1.2 zwiększono precyzję przechowywania liczb 

zmiennoprzecinkowych w bazie danych. Obecnie liczby zmiennoprzecinkowe 

przechowywane są w bazie z dokładnością 6 miejsc po przecinku. 

 

Zmiana ma jedynie skutek dla nowych instalacji WEBCON BPS (stworzonych w 

wersji od 2016.1.2 wzwyż). Dla istniejących instalacji zmiana nie będzie miała 

żadnego skutku. Oznacza to, że po migracji WEBCON BPS ze starszej wersji do 

wersji 2016.1.2 precyzja przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych nadal 

będzie wynosić 5 miejsc po przecinku. 

 

3.2. Zakładka uprawnień w konfiguracji procesu 

Zmieniono miejsce definiowania uprawnień do procesu oraz uprawnień 

dodatkowych (dostępności do dokumentów podwładnych, dostępności 

procesu dla dodatków Word, Outlook oraz urządzeń mobilnych). Obecnie 

uprawnienia te definiowane są na nowej zakładce „Uprawnienia”. 
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3.3. Stała wysokość kontrolki komentarzy formularza 

Zmieniono zachowanie kontrolki komentarza na formularzu klasycznym. Obecnie 

kontrolka prezentująca wprowadzone komentarze posiada stałą maksymalną 

wysokość 350 px. W momencie gdy wprowadzony tekst wykracza poza rozmiar 

kontrolki, wyświetlany jest pasek przewijania pionowego. 

 

3.4. Przeniesienie konfiguracji „Atrybut widoczny w aplikacjach mobilnych” 

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności definiowania niezależnego 

formularza dla urządzeń mobilnych z konfiguracji atrybutu została usunięta 

opcja „Atrybut widoczny w aplikacjach mobilnych”. Obecnie widoczność 

atrybutu na urządzeniach mobilnych określana jest na „Matrycy atrybutów 

formularza mobilnego”. 

 

Poprzednia konfiguracja, w której widoczność określana była w konfiguracji 

atrybutu, została automatycznie zmigrowana do odpowiadającej konfiguracji 

widoczności w matrycy atrybutów formularza mobilnego. Jeżeli w wyniku 

migracji konfiguracja widoczności na matrycy atrybutów formularza mobilnego 

będzie różna od konfiguracji widoczności na matrycy atrybutów formularza 

klasycznego, wówczas formularz mobilny będzie posiadał zerwane dziedziczenie 

ustawień.  

 

3.5. Przeniesienie konfiguracji JavaScript uruchamianych na stronie 

Możliwość definiowania zachowania (skryptów JavaScript uruchamianych 

stronie) na kroku została przeniesiona z zakładki „Ogólne” do zakładki 

„Formularze w bieżącym kroku”. Konfiguracja zachowania została rozdzielona 

na konfigurację dla formularza klasycznego („Formularz klasyczny – 

zachowanie”) i konfigurację dla formularza mobilnego („Formularz mobilny - 

zachowanie”). 

 

Do momentu zaznaczenia opcji „Nadpisz skrypt z formularza klasycznego” na 

formularzu mobilnym uruchamiane są skrypty zdefiniowane dla formularza 

klasycznego. Po zaznaczeniu opcji „Nadpisz skrypt z formularza klasycznego” 

możliwe jest definiowanie oddzielnych skryptów wykonywanych tylko na 

urządzeniu mobilnym. W takim przypadku skrypty formularza klasycznego nie są 

uruchamiana na urządzeniu mobilnym. 
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3.6. Możliwość instalacji WEBCON BPS z niższymi uprawnieniami serwera bazy 

danych 

W instalatorze WEBCON BPS wprowadzono zmiany pozwalające na instalację 

systemu z uprawnieniami db_owner, dbcreator lub securityadmin. 

 

Instalacja z uprawnieniami db_owner możliwa jest po wcześniejszym utworzeniu 

przez administratora serwera SQL pustych baz danych i nadaniu użytkownikowi 

dokonującemu instalacji uprawnień db_owner do tych baz. W trakcie procesu 

instalacji użytkownik ma możliwość wskazania istniejących bazy i kontynuowania 

instalacji. 

 

W instalatorze rozdzielono operacje tworzenia nowych baz danych oraz 

tworzenia loginu dla właściciela baz WEBCON BPS. Zmiana ta pozwala na 

przeprowadzenie instalacji przez użytkownika posiadającego uprawnienia 

dbcreator (w przypadku tworzenia nowych baz BPS) lub securityadmin (w 

przypadku tworzenia loginu dla właściciela baz BPS). 

 

3.7. Zaokrąglanie czasu do 1 minuty 

Ujednolicono sposób zaokrąglania czasu w przypadku wprowadzania do 

systemu wartości typu „Data czas”. Obecnie czas zaokrąglany jest z 

dokładnością do 1 minuty. W przypadku próby wprowadzenia wartości 

zawierającej sekundy (przy pomocy akcji zmiany wartości pola, inicjalizacji listy 

pozycji, funkcji JavaScript SetValue i SetTypedValue), system pominie wartości 

sekund zapisując czas z dokładnością co do minuty. 

 

3.8. Uwzględnienie maski danych w widoku weryfikacji OCR 

Widok weryfikacji OCR AI został rozbudowany o funkcjonalność uwzględniania 

maski danych zdefiniowanej dla danego atrybutu w akcji rozpoznania OCR AI.  

 

3.9. Zmiany układu konfiguracji Web Part Show Workflow Elements 

Zmieniono kolejność oraz wprowadzono drobne zmiany nazw zakładek w 

konfiguracji Web Partu SWE.  
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3.10. Wartości Decimal w dodatkach SDK 

Zmieniono sposób przekazywania w dodatkach SDK wartości typu Decimal. Jeśli 

wartość przekazywana jest jako tekst, wówczas wymagany jest format 

InvariantCulture (bez obsługi separatora tysięcy), np. 123456.78. Więcej 

szczegółów w dokumencie migracyjnym dodatków SDK. 

 

3.11. Numer sygnatury poprzez metodę UpdateInstanceNumber 

Rozszerzono interfejs metody SDK UpdateInstanceNumber o możliwość 

wymuszenia numeru sygnatury. 
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4. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono obsługę grup SharePoint w konfiguracji powiadomień 

e-mail w przypadku gdy określona została grupa do której powiadomienia 

mailowe mają nie docierać. 

 [Ogólne] Poprawiono działanie konfiguracji DEV/TEST/PROD w przypadku 

źródeł danych. 

 [Procesy] Poprawiono błąd mechanizmu blokowania środowiska 

uniemożliwiający zapis konfiguracji Mail Approval dla zablokowanego 

środowiska. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie zaokrąglania wartości ujemnych w 

kolumnie wyliczanej listy pozycji. 

 [Atrybuty] Poprawiano uwzględnianie warunku ograniczenia widoczności 

podczas walidacji danych dla kolumn listy pozycji. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie kontrolki kalendarza powodujące w 

pewnych przypadkach wyświetlanie błędu braku uprawnień. 

 [Atrybuty] Poprawiono błąd wyboru węzłów pośrednich drzewa wyboru w 

atrybucie typu lista pozycji. 

 [Atrybuty] Poprawiono sprawdzanie poprawności wprowadzonej wartości 

dla atrybutu typu "Data i czas". 

 [Atrybuty] Poprawiono wydajność działania matrycy atrybutów w 

przypadku wyświetlaniu w niej dużej liczby atrybutów. 

 [Atrybuty] Poprawiono błąd powodujący brak wycofania wprowadzonej 

wartości w przypadku niespełnienia warunku walidacji na ścieżce przejścia. 

Jeżeli wartość atrybutu zostaje zmieniona na przejściu ścieżką, i nowa 

wartość nie spełni warunków walidacji, to powinna zostać przywrócona 

poprzednia wartość atrybutu. 

 [Reguły Biznesowe] Poprawiono wyszukiwanie użytkownika i ścieżki w oknie 

podpowiedzi reguł biznesowych. 

 [Obiegi] Poprawiono działanie funkcjonalności zastępstw powodujący 

powielanie zadań dla zastępcy. 

 [OCR] Poprawiono mechanizm douczania sieci OCR AI w przypadku 

wartości dat w formacie "data i godzina". 

 [OCR] Poprawiono działanie douczania sieci OCR AI dla kwot. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji usuwania uprawnień w przypadku gdy 

w liście usuwanych użytkowników znajduje się login nie należący do 

zdefiniowanej grupy.  

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji dodawania elementu do listy SharePoint 

powodujące w niektórych przypadkach dodawanie tylko pierwszego 

elementu we wskazanej do dodania kolekcji. 

 [Akcje] Poprawiono działanie akcji "zmień wartość pola" powodujące w 

niektórych przypadkach brak ustawiania pustych wartości. 
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 [Akcje] Poprawiono działanie konwersji pliku PDF na podstawie DOCX 

powodujące w niektórych przypadkach niepoprawną orientacje 

wynikowego dokumentu. 

 [Akcje] Poprawiono zapis konfiguracji "Odpowiedz do" w akcji wysyłki 

maila. 

 [JavaScript] Poprawiono działanie funkcji JavaScript GetValue dla atrybutu 

typu "Pole wyboru" powodujące zwracanie niepoprawnej wartości po 

wyczyszczeniu  atrybutu. 

 [Web Part] Poprawiono wydajność działania w Web Part Wykres Gantt. 

 [Aplikacja mobilna] Poprawiono wydajność działania aplikacji na 

urządzenia mobilne w przypadku współdziałania z witryną SharePoint o 

rozbudowanej strukturze. 

 

  



 
 

WEBCON BPS Historia zmian wersji 2016.1  45 

 

2016.1.1.180 
 

1. Nowości 

 [Atrybuty] Dla atrybutów wyboru wprowadzono nowe stałe pozwalające 

na pobieranie Nazwy oraz ID wartości zapisanych w tego typu atrybutach 

w procesach powiązanych z bieżącym procesem. Nowe zmienne o 

nazwach "BD-Name" oraz "DB-ID" dostępne są w oknie podpowiedzi 

edytora SQL w grupie "Identyfikatory obiektów". 

 

2. Zmiana działania 

 [Procesy] Zmieniono sposób obsługi zrywania dziedziczenia kolejności 

atrybutów wewnątrz grup i zakładek. Obecnie zmiana kolejności atrybutu 

w grupie lub zakładce powoduje zerwanie dziedziczenia całego 

formularza. Formularz którego dziedziczenie ustawień zostało zerwane 

oznaczany jest odpowiednią ikoną na drzewie procesów. W przypadku gdy 

dla procesu zdefiniowany jest tylko jeden obieg, zmiana kolejności atrybutu 

na formularzu automatycznie przenoszona jest do konfiguracji atrybutu 

grupy lub zakładki na drzewie procesu i dziedziczenie nie jest zrywane. Jeśli 

proces posiada zdefiniowanych kilka obiegów, podczas zmiany kolejności 

atrybutu na formularzu system pyta użytkownika o to czy zmianę przenieść 

na formularze pozostałych obiegów. 

 

3. Poprawa błędów 

 [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie na formularzu załączników 

powiązanych definiowanych na podstawie zapytania. 

 [Ogólne] Poprawiono uruchamianie Java Script wykonywanych po zmianie 

wartości pola wybory w atrybucie lista pozycji. 

 [Ogólne] Poprawiono sposób wyliczania wskaźników trendu w WebPart KPI 

w przypadku wyświetlania statystyk dobowych. 

 [Ogólne] Poprawiono działanie walidacji atrybutu pole wyboru z 

autouzupełnieniem w trybie dopisywania wartości. 

 [Procesy] Poprawiono błąd powodujący niepoprawne zaokrąglanie 

wartości w kolumnach atrybutu lista pozycji. 

 [Atrybuty] Poprawiono błąd powodujący Time Out przy synchronizacji 

Active Directory. 

 [Atrybuty] Poprawiono działanie źródła danych typu SOAP powodujące 

błędy w przypadku użycia źródła przez atrybut typu pole wyboru. 
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 [Atrybuty] Poprawiono działanie instalatora WEBCON BPS w przypadku 

wielu webaplikacji dostępnych na serwerze SharePoint. 

 [JavaScript] Poprawiono działanie opcji dokładnego dopasowania w 

przypadku wyszukiwania wartości tekstowych w Web Part SWE. 

 [JavaScript] Poprawiono działanie dodatku WORD Addin w przypadku 

konfiguracji atrybutu lista pozycji z wierszem podsumowania. 

 [Web Part] Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach 

wyświetlanie błędu o treści "Int" podczas otwierania formularza na 

urządzeniach mobilnych. 

 [Web Part] Poprawiono działanie funkcji Java Script GetValue() 

odczytującej wartość atrybutu pole wyboru przy ładowaniu strony. 

 [Mobilne] Wprowadzono brakujące tłumaczenia na język hiszpański. 

 [Add-In] Poprawiono formatowanie komunikatów o błędach walidacji. 
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2016.1.1.104 
 

1. Informacje 

 [Ogólne] Poprawiono wydajność działania edytorów SQL w BPS Studio. 

 

2. Nowości   

 [Ogólne] Poprawiono ergonomię działania edytora reguł biznesowych w 

BPS Studio wprowadzając obsługę double-click myszy przy przenoszeniu 

operatorów i zmiennych z dostępnego przybornika. 

 [Ogólne] W edytorze reguł biznesowych wprowadzono kolorowanie składni 

tworzonych wyrażeń pozwalające na identyfikację wartości typu tekst, 

liczba oraz data. 

 [Atrybuty] Konfiguracja domyślnego rozwinięcia grupy atrybutów jest 

uwzględniana w edytorze graficznym formularzy. Obecnie w zależności od 

tego parametru zdefiniowanego dla grupy, grupa jest rozwinięta lub 

zwinięta w edytorze formularza BPS Studio. 

 [OCR AI] Rozbudowano algorytm rozpoznania OCR AI zwiększając 

prawdopodobieństwo wybrania poprawnej wartości w przypadku gdy dwa 

pola wytypowały ten sam blok tekstu. 

 [OCR AI] Akcję rozpoznania OCR AI rozbudowano o możliwość 

zdefiniowania maski dla rozpoznawanej wartości pozwalającej zwiększyć 

skuteczność rozpoznawania wartości. 

 

3. Zmiana działania 

 [Obiegi] Ujednolicone zostało działanie i konfiguracja sposobu sortowania 

załączników na formularzu. Obecnie kolejność wyświetlania załączników 

typu e-mail jest niezmienna. E-maile są wyświetlane w zakładce 

KONWERSACJE E-MAIL posortowane według daty wysłania. Opcja 

"Sortowanie załączników" ustawiana dla formularza w BPS Studio wpływa 

na kolejność wyświetlania załączników pozostałych grup. Załączniki z 

obiegów powiązanych wyświetlane są w kolejności zdefiniowanej dla 

każdego z tych obiegów. 
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4. Poprawa błędów   

 [Ogólne] Poprawiono sposób dostępu do biblioteki dokumentów 

powodujący pewnych przypadkach brak możliwości zarejestrowania 

dokumentu z załącznikiem. 

 [Procesy] Poprawiono błąd powodujący blokowanie możliwości zapisu 

elementu w trakcie trwania importu innego procesu. 

 [Procesy] Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach 

zdublowanie atrybutów globalnych po wykonaniu importu procesu.  

 [Atrybuty] Poprawiono błąd powodujący przysłanianie przycisku 

dodawania nowego wiersza w atrybucie Lista pozycji przez pasek 

przewijania. 

 [Atrybuty] Poprawiono błąd powodujący przekazywanie nieprawidłowej 

wartości przy aktualizacji atrybutu ankietowego. 

 [Atrybuty] Poprawiono sposób wyświetlania danych na formularzu w 

atrybucie Drzewo wyboru. 

 [Obiegi] Poprawiono obsługę zapisu komentarza powodującą błąd przy 

zapisie elementu przez użytkownika z ograniczonymi prawami edycji. 

 [Akcje] Poprawiono błąd powodujący kopiowanie warunku wykonania 

akcji przy tworzeniu nowych akcji w obiegu. 

 [Akcje] Poprawiono błąd powodujący czyszczenie konfiguracji akcji 

pobrania załączników z listy SharePoint. Błąd występował po aktualizacji ze 

starszych wersji systemu do wersji 2016.1. 

 

 

 


