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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 niniejszym artykule opisany
został najbardziej zaawansowany rodzaj instalacji na Microsoft SharePoint.

1.1.

1.2.

Software


Windows Server 2012 R2 lub nowszy



.NET Framework 4.7



.NET Core Hosting Bundle 2.0.9



Microsoft SharePoint Foundation 2013 lub Microsoft SharePoint Server
2013/2016/2019



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



Środowisko Active Directory

Hardware

1.2.1.

Scenariusze sprzętowe konfiguracji
Zaprezentowane zostaną trzy podstawowe konfiguracje sprzętowe w zależności od
zakładanego obciążenia środowiska:
1. Instalacja minimalna – na potrzeby testów, demonstracji ewentualnie małych (do 10
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:
-

Windows Server 2012 R2 lub nowszy

-

SharePoint Foundation 2013

-

SQL Server 2012 Express z Advanced Services (z zainstalowanym komponentem Full
Search)

-

Skonfigurowane środowisko Active Directory
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Rys 1. Diagram instalacji „all-in-one” WEBCON BPS

Wymagania sprzętowe dla takiej instalacji powinny odpowiadać tym dla instalacji SharePoint
Foundation 2013 na pojedynczym serwerze. Te wymagania są prezentowane w poniższej
tabeli (wg wymagań opublikowanych przez Microsoft):

Scenariusz instalacji

Czas i skala wdrożenia

RAM

Procesor

Przestrzeń
dyskowa

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

Instalacja SharePoint 2013 lub SharePoint
Foundation 2013 z minimalnymi zalecanymi
serwisami dla środowiska deweloperskiego.

8GB

64-bit, 4
rdzenie

80 GB na
system

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

Instalacja SharePoint 2013 lub SharePoint
Foundation 2013 z minimalnymi zalecanymi
serwisami dla środowiska deweloperskiego.

10GB

64-bit, 4
rdzenie

80 GB na
system

Rekomendowane jest użycie przynajmniej 12GB pamięci RAM.
Uwaga!
Możliwe jest wykorzystanie SQL Server Express 2012, ale rozmiar pojedynczej bazy danych
będzie ograniczony do 10 GB. Maszyna z takimi parametrami pozwala na uruchomienie
WEBCON BPS tylko do testów lub dla bardzo małego środowiska produkcyjnego do 10
użytkowników.

1.2.3.

Wymagania zalecane
Zalecana instalacja dla platformy WEBCON BPS powinna zawierać dwa niezależne serwery
na potrzeby MS SQL i SharePoint, zgodnie z poniższym obrazkiem:
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Rys 2. Zalecana konfiguracja instalacji WEBCON BPS

Poniższe tabele zawierają sugerowane parametry obu serwerów:

Serwery bazy danych
System

Windows
2012 R2

Baza danych

SQL 2012
Server
Standard

Procesor

64-bit, 4
rdzenie

RAM

32 GB
(minimum);
1/3 rozmiaru
bazy danych
(optymalnie)

Przestrzeń dyskowa
- 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

SharePoint Foundation 2013 or SharePoint Server 2013/2016/2019
System

Procesor

Windows 2012 R2 64-bit, 4 rdzenie

RAM

Przestrzeń dyskowa

8GB (minimum);

Przestrzeń dla plików
systemowych (RAID1) 140GB

16GB (rekomendowane)

Uwaga:


Bazy danych SharePoint będą umieszczone na serwerze SQL.
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1.3.



Wszystkie komponenty WEBCON BPS będą zainstalowane na serwerze SharePoint
(poza bazą danych).



Może zostać zapewniona pełna redundancja każdego komponentu (SQL Server,
SharePoint, WEBCON BPS). W celu uzyskania szczegółów prosimy o bezpośredni
kontakt.

Konta i uprawnienia


Należy utworzyć osobne konto w Active Directory na potrzeby serwisu WEBCON BPS



Konto w serwisie WEBCON BPS powinno być inne niż konta SQL oraz SharePoint



Konto instalacyjne musi posiadać uprawnienia administratora farmy SharePoint oraz
administratora kolekcji witryn na których WEBCON BPS będzie instalowany



Konto instalacyjne musi posiadać uprawnienia db_owner do konfiguracji baz danych
oraz zawartości SharePoint



Konto instalacyjne musi posiadać uprawnienia sys_admin na serwerze SQL na którym
będą instalowane bazy WEBCON BPS



Konto instalacyjne musi posiadać uprawnienia lokalnego administratora do maszyny na
której będą instalowane bazy WEBCON BPS



Serwis MS SQL jak również SharePoint powinny działać w kontekście dedykowanego
konta AD

Uwagi:
-

Jeśli serwer SQL działa w trybie autentykacji Windows Authentication, to konto dla puli
aplikacji musi mieć nadane uprawnienia do baz danych WEBCON BPS

-

Pula aplikacji SharePoint musi mieć uprawnienia do serwera SQL

-

Po instalacji, witryna na której został zainstalowany WEBCON BPS powinna zostać dodana
do lokalnych stron intranetu
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2. Wprowadzenie
Instalator WEBCON BPS jest zintegrowanym narzędziem umożliwiającym instalację i implementację
produktów dedykowanych dla Microsoft SharePoint.

Instalator zawiera również wiele innych funkcji takich jak:


Weryfikacja zainstalowanych komponentów oraz uprawnień potrzebnych do instalacji platformy
WEBCON BPS



Instalacja WEBCON BPS dla SharePoint



Instalacja WEBCON BPS dla Windows (aplikacja desktopowa)



Instalacja innych komponentów wymaganych dla poprawnej pracy WEBCON BPS



Migracja baz danych



Zarządzanie licencjami
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3. Instalacja
Począwszy od wersji 2019 systemu WEBCON BPS, pojawiły się nowe metody instalacji
uwzględniające różne platformy i różne potrzeby użytkowników. W niniejszym artykule
opisany został najbardziej zaawansowany rodzaj instalacji na Microsoft SharePoint.

3.1.

Rozpoczęcie instalacji
Po ściągnięciu i rozpakowaniu wersji demo WEBCON BPS, otwórz folder i uruchom program
setup.exe

3.2.

Akceptacja licencji
Aby przejść do właściwej instalacji, należy zaakceptować warunki licencyjne oprogramowania
WEBCON BPS.
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3.1.

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.

Po wybraniu opcji Nowa instalacja WEBCON BPS, pojawi się ekran do wyboru typu środowiska
na którym zainstalowana zostanie platforma WEBCON BPS.
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W opisywanym przypadku wybieramy SharePoint.
Dla platformy SharePoint istnieją dwa rodzaje instalacji, w zależności od żądanej konfiguracji
komponentu na witrynach SharePoint.
Opcja WEBCON BPS Portal + WEBCON BPS Classic zainstaluje platformę wraz z nowymi
funkcjami powiązanymi z warstwą prezentacji wprowadzoną w WEBCON BPS 2019, jak również
z funkcjami z poprzednich wersji systemu (włączając klasyczne Web Party i klasyczny formularz).
Po instalacji, administrator platformy WEBCON BPS może przełączyć się pomiędzy różnymi
funkcjami w dowolnym momencie.
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3.2.

Weryfikacja systemu
Instalator automatycznie sprawdza, czy spełnione są wymagania wstępne dla instalacji.
- wszystko w porządku
- wystąpił problem z weryfikacją. Sprawdź wiadomości systemowe dostępne na dole okna
(są tam cztery ikony odpowiadające: błędom, ostrzeżeniom, informacjom oraz udanie
zakończonym krokom).
Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Dalej.

System operacyjny – System operacyjny z rodziny Windows Server jest wystarczający.
Wersja SharePoint – Zostanie sprawdzona wersja środowiska SharePoint zainstalowanego na serwerze.
Aby weryfikacja się udała, użytkownik uruchamiający instalację musi:


być administratorem kolekcji witryn,



mieć uprawnienia do bazy konfiguracyjnej SharePoint.

Serwisy SPTimer i SPAdmin – Aby zainstalować komponenty SharePoint serwisy SPTimer oraz SPAdmin
muszą działać.
Użytkownik lokalny – Aby zainstalować aplikacje, wymagane są uprawnienia administratora lokalnej
maszyny.
Użytkownik SharePoint – Instalacja komponentów SharePoint może zostać przeprowadzona jedynie jeśli
aktualnie zalogowany użytkownik jest administratorem kolekcji witryn i ma dostęp do baz
konfiguracyjnych SharePoint.
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3.3.

Wybór komponentów

Instalator proponuje instalację koniecznych do działania platformy komponentów.

UWAGA:
W trakcie instalacji na platformach MS SharePoint 2016 lub 2019, opcja WEBCON BPS Modern
WebParts będzie wymagać obecności App Catalogu na serwerze SharePoint (zgodnie z
instrukcjami Microsoftu).
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3.4.

Instalacja komponentów
Następny ekran przedstawia podsumowanie zainstalowanych komponentów. System wyświetli
listę zdefiniowanych Web Aplikacji SharePoint. Lista ta jest używana do wyboru Web Aplikacji na
których WEBCON BPS będzie aktywowany.
Administrator może wybrać katalog instalacji zarówno dla elementów platformy WEBCON BPS
jak i 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).

Wybierz potrzebne elementy i kliknij Dalej.
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3.5.

Parametry połączenia SQL
Wprowadź adres serwera na którym zainstalowany będzie WEBCON BPS. Rekomendowane jest
użycie logowania zintegrowanego. Aby kontynuować wciśnij Dalej.
Uwaga: podany użytkownik musi mieć dostęp do bazy danych SQL.
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3.6.

Parametry baz danych
Możliwe jest ustawienie parametru Unicode na “Tak” jeśli witryna SharePoint ma wyświetlać
znaki specjalne jak Umlauty języka niemieckiego.
Jeśli utworzony jest nowy użytkownik SQL, to otrzyma on uprawnienia db_owner.
Aby używać logowania SQL, należy zezwolić na mieszany tryb uwierzytelniania na serwerze SQL.
Ustawienie użytkownika NT jako db_owner jest możliwe wyłącznie jeśli dostępna jest pula
aplikacji do wyboru.
Wybierz Dalej aby kontynuować.
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3.7.

Tworzenie bazy konfiguracyjnej
Tworzenie baz danych jest podzielone na trzy kroki. W pierwszym użytkownik tworzy bazę
konfiguracyjną i wybiera jej rodzaj.
Wybór strefy czasowej jest domyślnie nieaktywny i pokazuje strefę czasową bazy danych. Jeśli
instalator nie może automatycznie znaleźć bazy danych, użytkownik będzie mógł wybrać ją
manualnie.
Baza danych jest domyślnie nazwana BPS_Config.
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3.8.

Tworzenie bazy zawartości procesu
Tutaj użytkownik tworzy nową bazę danych zawartości. Istnieje lista wszystkich baz danych
zawartości, które są już powiązane z dostępnymi konfiguracyjnymi bazami danych. Po wybraniu
nazwy bazy danych (domyślnie BPS_Content) oraz jej akronimu, kliknij Dalej aby kontynuować
instalację.
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3.9.

Uprawnienia administratora platformy WEBCON BPS
Po utworzeniu bazy głównej platformy, instalator umożliwia określenie osób, które 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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3.10. Tworzenie bazy danych załączników
Podobnie jak w przypadku bazy danych zawartości, możliwe jest utworzenie nowej bazy danych
załączników i zapoznanie się z tymi, które są już z nią powiązane.

3.11. Baza archiwizacyjna
W systemie WEBCON BPS istnieje możliwość archiwizacji wprowadzonych danych poprzez
przeniesienie ich części do dedykowanej bazy danych. Instalator może zostać użyty, by utworzyć
tyle baz danych, ile jest potrzebne.
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3.12. 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 w Web
Aplikacji Microsoft SharePoint.
Administrator musi utworzyć dedykowaną pulę aplikacji dla WEBCON BPS Portal.
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3.13. Instalacja WEBCON BPS Portal – konfiguracja adresu Portalu
W tym kroku definiujemy adres URL pod którym WEBCON BPS Portal będzie dostępny.
Zalecane jest używanie pełnej nazwy domenowej FQDN.
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3.14. Konfiguracja witryny
Rekomendowane jest utworzenie nowej witryny na potrzeby WEBCON BPS. Domyślnie system
utworzy nową witrynę o nazwie „BPS” należącą do witryny podstawowej.
Istnieją dwa sposoby na konfigurację połączenia do bazy danych content:
1. Autentykacja SQL (Login SQL)
2. Autentykacja NT (Logowanie zintegrowane)
W pierwszym przypadku, aby połączyć się z elementami systemu (z Designer Studio czy z
częścią strony), konto SQL musi mieć uprawnienia Właściciela Bazy danych na bazach content
oraz konfiguracyjnej.
W drugim przypadku (logowanie zintegrowane), część SharePointowa działa w kontekście konta
puli aplikacji, a Designer Studio w kontekście obecnie zalogowanego użytkownika.
UWAGA: Serwis zawsze korzysta z dostarczonego konta serwisowego, by połączyć się z bazami
BPS.
Wszystkie konta (włączając w to konto serwisowe) muszą mieć uprawnienia db_owner zarówno
na bazie konfiguracji, jak i contentu. To oznacza, że uprawnienia db_owner są wymagane dla:
1. Konta SQL oraz konta serwisowego w pierwszym scenariuszu (autentykacja SQL)
2. Puli aplikacji, obecnego użytkownika oraz konta serwisowego w drugim scenariuszu
(Autentykacja NT)
Kliknij Dalej aby przejść do kolejnego kroku.
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3.15. Konfiguracja serwisu
Podczas konfiguracji serwisu wymagane jest podanie loginu i hasła istniejącego użytkownika
domenowego, by w jego kontekście działały serwisy takie jak: OCR, Exchange, kody kreskowe,
kontrolki, etc.
Zaznacz “Zapamiętaj dane logowania na potrzeby aktualizacji serwisu”, aby w przyszłości
zaoszczędzić czas i mieć te dane wpisywane automatycznie podczas aktualizacji systemu.
Instalacja pozwala na wybór roli, którą będzie obsługiwał instalowany serwis. Domyślnie
aktywne są tylko podstawowe funkcje, Serwis licencji oraz Indeksacja SOLR (wyszukiwanie).
Jest również możliwe ustawienie konkretnych baz contentu WEBCON BPS na których będzie
działał serwis.
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3.16. Konfiguracja synchronizacji listy użytkowników
WEBCON BPS synchronizuje pewne dane użytkowników z domen Active Directory, by zwiększyć
wydajność połączenia systemu z AD.

Wybierz jedną lub wiele domen z których dane użytkowników zostaną zsynchronizowane.
Możliwe jest wybranie całej domeny (root) lub tylko konkretnych jednostek organizacyjnych
(OU).
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WEBCON BPS domyślnie podejmie próbę uzyskania dostępu do danych użytkownika z Active
Directory poprzez podane konto serwisowe WEBCON BPS. Jeśli konto serwisowe nie posiada
wymaganych uprawnień, konieczne będzie podanie innego konta, a wykorzystując je system
będzie w stanie uzyskać dostęp do danych w wybranych domenach/jednostkach
organizacyjnych.
Wymagane jest również ustalenie kalendarza przyszłych synchronizacji z Active Directory.

3.17. Status serwisu
Po zainstalowaniu serwis będzie nieaktywny. Można go uruchomić ręcznie klikając na “Uruchom
serwis” lub Dalej, co przyniesie ten sam efekt i dodatkowo przeniesie do kolejnego kroku
instalacji.
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3.18. 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. Może również 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).

3.19. Instalacja zakończona
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4. Pierwsze uruchomienie WEBCON BPS Designer Studio
Po zainstalowaniu systemu można po raz pierwszy uruchomić narzędzie do zarządzania platformą
WEBCON BPS – WEBCON BPS Designer Studio.

Po kliknięciu ikony programu pojawi się ekran startowy na którym trzeba podać ustalony podczas instalacji
adres Portalu WEBCON BPS.

26

Po zalogowaniu można 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 otrzymaną przy zakupie
produktu.
Aktywacja licencji jest możliwa z poziomu WEBCON BPS Designer Studio lub z poziomu instalatora.

5.1. 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 „Zarządzaj licencjami”.
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Następnie należy kliknąć na „Aktywuj” aby otworzyć wizard aktywacyjny serwisu i licencji, który
poprowadzi przez proces aktywacji. Jeśli serwer na którym zainstalowano komponenty WEBCON BPS ma
bezpośredni dostęp do internetu, to 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 wizarda aktywacyjnego.

5.1.1. Aktywacja licencji offline
Aktywacja offline składa się z dwóch kroków. Najpierw należy wygenerować plik „Identyfikator serwisu
licencji” i przesłać go do WEBCON. W odpowiedzi otrzymasz dwa pliki: Plik aktywacyjny, oraz Paczkę
licencji, które należy użyć do aktywacji licencji.
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Krok 1 – Aby rozpocząć procedurę aktywacji offline, otwórz Zarządzanie licencjami, kliknij Aktywuj i
wybierz opcję „Aktywacja przez e-mail – brak pliku aktywacyjnego”.

Kliknij Generuj plik i zapisz go. Postępuj dalej według wizarda, plik zostanie wysłany do WEBCON.

Krok 2 – W odpowiedzi, WEBCON powinien przesłać dwa pliki: Plik aktywacyjny oraz Paczkę licencji.
Otwórz Zarządzanie licencjami, kliknij Aktywuj i wybierz opcję „Aktywacja przez e-mail – mam plik
aktywacyjny”.
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami wizarda i podać ścieżkę do Pliku aktywacyjnego.
Następnie, dalej w panelu Zarządzanie licencjami, wybierz opcję Instaluj licencję z pliku. Podaj ścieżkę do
drugiego pliku otrzymanego od WEBCON – Paczki licencji – i naciśnij OK.

Dziękujemy za wybór WEBCON BPS, mamy nadzieję, że nasz system spełni wszelkie wymagania Waszych
potrzeb biznesowych.
W przypadku pytań o WEBCON BPS zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem: office@webcon.com.
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