
WEBCON BPS 2019.1 
historia zmian wersji 2019.1.4.23 

Nowości 
[Ogólne] 

l Wprowadzono możliwość instalacji komponentu Search Server z użyciem 
protokołu HTTPS. 

l W raportach WEBCON BPS Portal wprowadzono możliwość definiowania akcji 
masowych wykonywanych na wskazanych elementach raportu. 
Funkcjonalność pozwala definiować przyciski dostępne na raporcie oraz 
powiązać z nimi konkretną ścieżkę, którą przesunięte zostaną wskazane 
elementy. Możliwe jest również zdefiniowanie formularza masowej akceptacji 
pozwalającego użytkownikowi na wprowadzenie konkretnej wartości 
atrybutów dla wszystkich akceptowanych elementów. Przetwarzanie odbywa 
się w sposób masowy czyli przejście ścieżką wykonywane jest dla wszystkich 
wybranych elementów. Po zakończeniu przetwarzania użytkownikowi 
prezentowany jest raport podsumowujący akcje wykonane dla każdego 
elementu.  



l Wprowadzono możliwość zmiany domyślnej kolejności przycisków start, 
dashboard oraz raportów w pasku nawigacji WEBCON BPS Portal. Zmiany 
kolejności, w której wyświetlane są wymienione elementy, można dokonać z 
poziomu drzewa aplikacji WEBCON BPS Designer Studio.  

 

l Dodano możliwość tłumaczenia nazw elementów umieszczanych w dashboard 
WEBCON BPS Portal. 

 

l Dla instalacji WEBCON BPS Portal typu Standalone wprowadzono możliwość 
definiowania lokalnych grup użytkowników. Grupy lokalne BPS mogą zawierać 
zsynchronizowanych użytkowników oraz grupy Active Directory. Dla lokalnych 
grup użytkowników możliwe jest przydzielanie uprawnień zarówno na poziomie 
aplikacji jak i procesu. Dostęp do funkcjonalności tworzenia oraz edycji 
lokalnych grup BPS posiada użytkownik o uprawnieniach Administratora 
systemu. Funkcjonalność dostępna z poziomu WEBCON BPS Portal w menu 
użytkownika w zakładce Administracja -> Zarządzanie użytkownikami -> Grupy 
lokalne. 



 

l Wprowadzono możliwość modyfikacji treści ekranu powitalnego WEBCON BPS 
Portal. Treść oraz jej tłumaczenia można modyfikować z przy użyciu WEBCON 
BPS Designer Studio w zakładce Konfiguracja systemu -> Parametry globalne -> 
Wygląd 

l Wprowadzono możliwość konfigurowania niestandardowych pakietów 
językowych dla interfejsu użytkownika WEBCON BPS Portal. Funkcjonalność 
pozwala wczytać do systemu paczkę tłumaczeń przygotowaną dla dowolnego 
języka przy użyciu aplikacji https://bpstranslator.webcon.com. Nowo 
zdefiniowany język interfejsu dostępny jest do wyboru w menu użytkownika 
WEBCON BPS Portal. 

 

l Wprowadzono możliwość przypisania jednego ze zdefiniowanych 
dashboardów aplikacji jako ekranu startowego aplikacji. W związku z 
wprowadzeniem funkcjonalności, domyślna strona startowa aplikacji została 
zapisana jako dashboard systemowy, i jest dostępna w sekcji dashboardów w 



panelu nawigacyjnym WEBCON BPS Portal. Zmiana ustawień ekranu 
startowego możliwa jest z poziomu WEBCON BPS Portal dla użytkownika o 
uprawnieniach Administratora aplikacji lub Projektanta portalu po przejściu w 
tryb edycji. 

[Aplikacje]  

l Przyciski startowania elementów zostały udostępnione jako część paska 
nawigacyjnego aplikacji. 

l Wprowadzono możliwość używania tematów kolorystycznych w kodach 
osadzania elementów WEBCON BPS Portal. 

 

l Dodano możliwość definiowania skrótu nazwy raportu.  



[Formularz Modern] 

l Wprowadzono nowy typ atrybutu "Podpis odręczny", umożliwiający składanie 
podpisów bezpośrednio w formularzu. Podpis w formie graficznej może być 
umieszczony w generowanych przez system dokumentach typu DOCX oraz PDF. 
Atrybut podpisu odręcznego dostępny jest dla formularza w trybie Modern 
zarówno w klasycznych przeglądarkach jak i przeglądarkach dla urządzeń z 
systemem Android oraz iOS. 

 

l Wprowadzono możliwość osadzenia podglądu załączników w panelu 
formularza. Funkcjonalność pozwala na równoczesną weryfikację przez 
użytkownika wartości na formularzu oraz w powiązanym dokumencie. 
Funkcjonalność jest dostępna po wyłączeniu opcji "Pokaż w dialogu", dostępnej 
w konfiguracji formularza obiegu, w zakładce Globalny szablon formularza -> 
atrybut: Podgląd załącznika -> Właściwości. 



l Dodano wyświetlanie okienek podpowiedzi dla panelu zakładek.  

 

[Procesy] 

l Automatycznie generowaną dokumentację procesu rozbudowano o 
informacje dotyczące reguł wykonywanych na kroku, w akcjach globalnych 
oraz regułach na formularzu. Zmieniono również układ i formatowanie 
dokumentacji. 

[Atrybuty] 

l Dla atrybutu Tabela danych wprowadzono możliwość wyświetlenia kolumny 
typu "Lampka" zdefiniowanej jako kolumna wyliczalna źródła danych BPS. 

 



l W atrybucie Lista pozycji wprowadzono możliwość korzystania z kolumny typu 
"Załączniki powiązane". Kolumna tego typu pozwala powiązać z konkretnym 
wpisem listy pozycji dowolny, wprowadzony już do systemu, załącznik. 

 

[Dodatki] 

l Wprowadzono możliwość pobierania parametrów dla połączeń SharePoint 
typu COM. 

 

[Add-In] 

l Wprowadzono nowy typ dodatku pozwalający na integrację WEBCON BPS 
Portal z Microsoft Outlook Office 365. Dodatek pozwala podglądać elementy 
procesu powiązane z aktualnie wyświetlanym mailem, przeglądać listę zadań 
oraz pracować z WEBCON BPS Portal bezpośrednio z poziomu aplikacji 
Microsoft Outlook Office 365. Plik instalacyjny dodatku dostępny jest do 
pobrania w menu użytkownika WEBCON BPS Portal w zakładce Zainstaluj 
dodatki MS Office -> Outlook Light (web version) 



Informacje 
[Ogólne] 

l Ze względu na poprawki bezpieczeństwa podniesione zostały wersje 
komponentów WEBCON BPS Portal: Bootstrap, isMobile, Lodash, querystringify, 
react-datetime, React DnD, react-dnd-html5-backend, react-popper-tooltip, 
url-parse 

l Wprowadzono zmiany poprawiające szybkość działania cache konfiguracji 
systemu. 

l Wprowadzono poprawki zabezpieczające formularz przed atakiem typu Cross-
site scripting. 

 

l Konfiguracja serwisu została rozbudowana o możliwość zmiany parametrów 
pracy komponentu wyszukiwania SOLR. Konfiguracja dostępna z poziomu 
WEBCON BPS Designer Studio w zakładce Konfiguracja systemu-> Konfiguracja 
serwisów -> Serwisy -> Konfiguracja SOLR  

 



[Procesy] 

l Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu 
Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 
2019.1.3.x, nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu. Aby 
import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i 
dokonać ponownego eksportu procesów. 

 

[Akcje] 

l Dodano możliwość zmiany domyślnego ustawienia Timeout dla akcji 
uruchamianych w cyklach. Konfiguracja dostępna z poziomu WEBCON BPS 
Designer Studio w zakładce Konfiguracja systemu-> Konfiguracja serwisów -> 
Serwisy ->Konfiguracja. 

 

[Reguły] 

l W kreatorze reguł formularza działającym w trybie JavaScript zablokowano 
możliwość skonfigurowania blokowania/odblokowania atrybutów typu wykres, 
tabela danych, wiersz danych, wykres Gantta, podsumowanie urlopów, lista 
pozycji, panel zakładek, zakładka, grupa atrybutów. 

[Dodatki] 

l Wprowadzono wersję Beta interfejsu dostępu do systemu WEBCON BPS z 
wykorzystaniem REST API. Wersja REST API Beta zawiera nowo wprowadzane i 
nadal rozwijane metody REST. Możliwe jest korzystanie z udostępnionego API 
niemniej firma WEBCON zastrzega sobie możliwość zmiany lub usunięcia 
poszczególnych metod bez wcześniejszej informacji. Stabilne wersje metod REST 
udostępnione są jako API v1.0 oraz API. Lista udostępnionych metod widoczna 
jest pod adresem: [adres Portalu]/API. W wersji API Beta wprowadzone zostały 
między innymi metody pozwalające na dodanie załączników elementów przy 
przejściu ścieżką oraz pobieranie danych z raportów aplikacji. 

 



Zmiana działania 
[Aplikacje]  

l Wprowadzono możliwość definiowania przycisków do startowania dowolnego 
elementu w aplikacji. W trakcie konfigurowania przycisku startowania 
elementu, podanie wartości dla procesu, typu formularza oraz obiegu nie 
będzie obowiązkowe. Po uruchomieniu przycisku z nie wskazanym wprost w 
konfiguracji procesem/typem formularza/obiegiem, użytkownik ma możliwość 
wybrania odpowiedniego typu. Przycisk stratowania dowolnego elementu 
widoczny jest dla wszystkich użytkowników aplikacji WEBCON BPS Portal, 
posiadających uprawnienia do startowania elementów danego typu. W 
związku z wprowadzoną zmianą, dla istniejących systemowych przycisków 
startowania dowolnego elementu zostaną utworzone właściwe konfiguracje 
oraz dodane uprawnienia widoczności przycisku dla wszystkich użytkowników 
posiadających uprawnienia Administratora aplikacji lub Projektanta portalu. 

 

[Formularz Modern] 

l Wprowadzono zapamiętywanie stanu otwarcia panelu informacyjnego w 
formularzu wyświetlanym z poziomu widoku zadań WEBCON BPS Portal. 

l Zoptymalizowano sposób renderowania kontrolek formularza Modern. 
Aktualnie po zmianie atrybutu renderowania jest jedynie zawartość tego 
panelu, w którym atrybut został skonfigurowany. 

l Zmieniono układ i wyrównanie atrybutów wyświetlanych na formularzu Modern 
w trybie widoku Compact. 

l Zmieniono zachowanie formularza Modern w przypadku wyświetlania 
komunikatów walidacji wartości atrybutów. Po wyświetleniu komunikatu a 
następnie wprowadzeniu przez użytkownika poprawnej wartości, komunikat jest 
ukrywany bez zmiany wysokości kontrolki.  

l Zmieniono zachowanie przycisku "Podgląd w nowym oknie" dostępnego w 
kontrolce załączników formularza. Obecnie "Podgląd w nowym oknie" otwiera 
podgląd załącznika zawsze w tej samej karcie przeglądarki. 

 

l W związku z wprowadzeniem funkcjonalności podglądu załączników w panelu 
formularza zmianie może ulec zachowanie funkcjonalności podglądu 
załączników w istniejących procesach. Zachowanie funkcjonalności podglądu 
będzie zależało od opcji konfiguracyjnej "Pokaż w dialogu" dostępnej w 
konfiguracji formularza obiegu, w zakładce Globalny szablon formularza -> 
atrybut: Podgląd załącznika -> Właściwości.  

 

[Atrybuty] 

l Ujednolicony został sposób zapisu pustych wartości atrybutów do bazy danych. 
Zmiana dotyczy atrybutów: pojedynczy wiersz tekstu w trybie obrazka, 
pojedynczy wiersz tekstu w trybie link, wiele wierszy tekstu w trybie 
dopisywania, pole wyboru, obrazek, drzewo wyboru, kolumna hiperłącze listy 
pozycji, kolumna wyboru listy pozycji. Obecnie jeśli atrybut nie był nigdy 
widoczny na formularzu w trybie edycji, wówczas w bazie danych pozostaje 



wpisana wartość null. Jeśli atrybut został wyświetlony na formularzu i użytkownik 
nie uzupełnił w nim wartości, wówczas w bazie danych zapisywany jest pusty 
tekst. 

 

[Źródła danych] 

l Dodano możliwość korzystania z globalnych reguł biznesowych w oknie 
kreatora zapytań źródła danych. 

 

[Dodatki] 

l Wprowadzono zabezpieczenie przed wycofaniem transakcji przejścia ścieżka z 
poziomu SDK. 

 

l Zmieniono sposób walidacji paczek dodatków SDK. W momencie wgrywania 
paczki dodatków następuję walidacja zgodności paczki dodatków z 
manifestem i automatyczna rejestracja dodatków zawartych w paczce. Wiąże 
się to z dodaniem GUID do manifestu i potencjalną koniecznością modyfikacji 
manifestów paczek. Szczegóły w dokumencie migracyjnym.  

 

l Podczas modyfikacji elementu z parametrem ForceCheckout przy pomocy 
SOAP API dodano sprawdzanie uprawnień administratora. 

Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Usunięto problem powodujący blokowanie okna logowania do WEBCON BPS 
Designer Studio po pewnym okresie nieaktywności. 

l Poprawiono zapisywanie załączników posiadających w nazwie znaki cyrylicy.  

l Poprawiono działanie SDK powodujące w trakcie startowania elementu 
zdublowanie załącznika i zapisanie go zarówno w bazie załączników jak i w 
bazie elementów. 

l Wprowadzono zmiany optymalizujące zużycie pamięci w trakcie synchronizacji 
listy użytkowników BPS z AD. 

l Poprawiono mechanizm edycji przez listę SharePoint w przypadku konfiguracji z 
dwoma zbiorami witryn. 

l Poprawiono działanie kontrolki wyboru kategorii dodawanego załącznika. 

l Poprawiono mechanizm weryfikacji poprawności wersji biblioteki .NET przez 
instalator systemu WEBCON BPS. 

l Wprowadzono poprawki w działaniu mechanizmu eksport-import 
powodującym błędy w przypadku eksportu złożonych procesów.  

l Poprawiono działanie eksportu procesu w przypadku ukrytego menu nawigacji. 

 



l Wprowadzono szereg poprawek działania aplikacji WEBCON BPS Designer 
Studio. Zmiany dotyczą między innymi: - błędnie wyświetlanego opisu w 
konfiguracji połączonej bazy procesów - nadmiarowego komunikatu po 
ponownym wczytaniu konfiguracji - nazwa i BPSID użytkownika zewnętrznego 
muszą teraz zostać podane - skalowania nazw kolorów ścieżek- 
niewyświetlanie w całości opisu w oknie podglądu akcji - błąd przy tworzeniu 
aplikacji bez określenia administratora, obecnie musi on zostać podany - błędu 
"String or binary data would be truncated" przy zapisie procesu - niepoprawnie 
uzupełnianych grup SharePoint - błąd skryptu podczas przeglądania 
elementów prezentacji - niepoprawnego wyświetlania na podglądzie użycia 
atrybutu - braku możliwości zmiany wyglądu atrybutu tabela danych - braku 
możliwości zmiany koloru nagłówka grupy atrybutów - wyszarzanego 
checkboxa po wczytaniu kolumn w konfiguracji atrybutu drzewo wyboru - 
zawężania wyboru osób do wybranej grupy SharePoint w polach wyboru - 
niepoprawnego zapisywania konfiguracja linków w atrybutach tabela i wiersz 
danych  

 

l Poprawiono przydzielanie uprawnień globalnych przy pomocy 
administracyjnej migracji uprawnień. 

 

l Wprowadzono szereg poprawek działania formularza w trybie Classic. Zmiany 
dotyczą między innymi: - problemu z kopiowaniem wartości przez pole wyboru 
w trybie dodaj spoza źródła - braku tłumaczenia w panelu zakładek - działania 
przycisku "Zakończ edycję" w atrybucie Lista pozycji - błędu przy próbie zapisu 
zmian dla atrybutów załącznika - braku obsługi znaku ' w kategoriach 
załączników - działania tagów HTML w polach ankietowych 

 

l Wprowadzono szereg poprawek błędów oraz wyglądu w WEBCON BPS Portal 
oraz w komponentach dostępnych z poziomu tej platformy. Zmiany dotyczą 
między innymi: - brak reakcji po kliknięciu w link na raporcie wyświetlanym w 
przeglądarce Safari w urządzeniach z iOS - wyrównanie kolumn na dashboard 
w układzie 1/3 - 2/3 - Administrator systemu z wyłączonym trybem edycji widzi 
przyciski startowania obiegów mimo braku uprawnień - brak widoczności 
wszystkich raportów i dashboardów dla Administratora systemu w włączonym 
trybem edycji - niewyświetlanie tłumaczeń w wyszukiwarce nawigacji - 
niewidoczna treść dla motywu Dark - błąd w trakcie próby edycji pliku z 
wykorzystaniem listy - brak możliwości zapisania raportu z powodu błędu 
"method not allowed" - możliwość wybrania, w konfiguracji WebPart, aplikacji 
o tym samym GUID na różnych bazach danych - niepoprawne wyświetlanie 
długiej sygnatury w podglądzie elementu - niepoprawne wyświetlanie zbyt 
długiej nazwy bazy danych w Strukturze wyszukiwania - niepoprawne 
zawężanie wyników grupowania według daty z godziną w Strukturze 
wyszukiwania - brak możliwości zmiany dat w przeglądarce Internet Explorer w 
przypadku podania błędnego zakresu zastępstw - błąd przy próbie dodania 
Report Tile przy braku zdefiniowanych raportów w dashboard - błąd "base64" 
przy próbie przejścia szybką ścieżką z poziomu raportów - brak prawego 
marginesu w filtrze listy aplikacji zakładki Moje zadania - niepoprawna 
wielkość kafelka aplikacji na głównej witrynie Portal przy niskiej rozdzielczości 
ekranu - niepoprawnie wyświetlane kolumn na raportach typu wykres - brak 
telefonu opiekuna aplikacji - brak komunikatu w trakcie wyboru 
niepoprawnego zakresu dat w panelu wyszukiwania raportu - niegenerowanie 



się kodu osadzania dla przycisków startowania elementów - czyszczenie 
definicji raportów po odświeżeniu procesu w WEBCON BPS Designer Studio - 
niepoprawne wyświetlanie długich nazw opisów osi na raportach typu wykres - 
błąd filtrowania po usunięciu kolumny z definicji raportu - wyświetlanie długich 
nazw raportów umieszczonych na dashboard - błąd przy zmianie grupy 
aplikacji po usunięciu raportu z poziomu Portal - odświeżanie ilości elementów 
grupowanych na raportach 

 

l Poprawiono błąd instalatora systemu w konfiguracji standalone 
uniemożliwiający zmianę ustawień BPS Search. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w trakcie tworzenia indeksu 
wyszukiwania SOLR dla elementów z dużym załącznikiem typu xls. 

 

l Poprawiono błąd powodujący usunięcie informacji o przełożonym przy 
synchronizacji przyrostowej z Azure Active Directory. 

 

[Aplikacje]  

l W Portalu poprawiono wyświetlanie ostatnich aktywności dla filtru Moi 
Podwładni. 

l W mechanizmie eksport-import poprawiono błąd w przypadku importu paczki z 
aplikacją wyeksportowaną jako szablon, zawierającą Dashboard z osadzonym 
Raportem. 

l Poprawiono działanie raportów WEBCON BPS Portal powodujące błąd przy 
próbie wyszukiwania wartości w atrybutach wyboru wyświetlanych na 
raporcie. 

l Dla raportów WEBCON BPS Portal poprawiono działanie filtrowania według 
kolumny "Przypisane do". 

[Formularz Modern] 

l Poprawiono działanie atrybutu typu data powodujące błąd po usunięciu daty 
na formularzu. 

l Poprawiono obsługę błędów w przypadku niepoprawnie zdefiniowanych reguł 
formularza. 

l Poprawiono zapis komentarza po przejściu szybką ścieżką na formularzu 
będącym w trybie odczytu. 

l Wprowadzono szereg poprawek działania i wyglądu atrybutów i formularza w 
trybie Modern. Zmiany dotyczą między innymi: - wyrównania kontrolek 
atrybutów na formularzu dla urządzeń mobilnych - separatora dziesiętnego 
atrybutów liczbowych wyświetlanych na urządzeniach z systemem iOS - 
wyrównania nagłówków grup - rozmiaru czcionki w oknie dodawania wiersza 
do listy pozycji - odświeżania atrybutu typu Tabela danych po zmianie wartości 
w formularzu - linki do stron w przypadku stronicowania w atrybucie Tabela 
danych - wygląd logów w formacie XML - wyświetlanie tooltip-ów dla 
atrybutów Wiersz danych - ustawianie niewidocznych atrybutów regułą 



formularza - wygląd okna wyboru załącznika na przeglądarce Safari - 
widoczność linku do instrukcji - formatowanie wartości w kontrolce daty dla 
języka en-US - ustawienie globalnej szerokości przycisku przejścia ścieżką - 
podwójne wykonywanie warunku widoczności atrybutu - odświeżanie wartości 
powiązanych atrybutów przed wyborem zwalidowanej wartości w atrybucie 
wyboru - wyrównanie kolumny wyboru w atrybucie Lista pozycji - generowanie 
pliku z szablonu HTML zawierającego skrypty JavaScript - wygląd okienek 
tooltip dla przycisków przejścia ścieżką 

 

l Poprawiono wyświetlanie nazwy użytkownika w kontrolce załączników 
formularza Modern. 

l Wprowadzono szereg zmian w działaniu podglądu historii elementu, między 
innymi: - poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach wyjątek przy 
próbie wyświetlenia historii - wyświetlanie informacji o zmianach 
wprowadzonych w trybie administracyjnym - kolorowanie zmian - wyświetlanie 
logów akcji w przypadku wysyłania e-mail do zastępców - wyświetlanie historii 
zmian listy pozycji, która mogła być w pewnych przypadkach przysłonięta 

 

[Procesy] 

l Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach wyjątek w trakcie 
usuwania definicji procesu w WEBCON BPS Designer Studio. 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy próbie uruchomienia audytu 
procesu w WEBCON BPS Designer Studio. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w trakcie przejścia ścieżką w 
dokumencie zmodyfikowanym przez tą samą osobę na innym stanowisku. 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w trakcie generowania dokumentacji 
procesu w przypadku korzystania z reguł globalnych w konfiguracji formularza. 

[Atrybuty] 

l Wprowadzono szereg poprawek wyglądu i działania atrybutu Lista pozycji 
wyświetlanego w formularzu w trybie Modern. Zmiany dotyczą między innymi: - 
poprawy zapisywania zmian po wykonaniu akcji SDK - walidacji kolumn 
wyboru przy przejściu ścieżką - kolorowania kolumny w trybie jednego wiersza - 
wyświetlania kolumn ze zdefiniowaną w konfiguracji szerokością - wyrównania 
kolumny typu "Lampka" - kopiowania sumy kolumny do atrybutu formularza - 
wyświetlania opisu z konfiguracji atrybutu - nazwy kolumny w 
wyeksportowanym z listy pozycji pliku Excel 

 

l Poprawiono wyświetlanie wartości typu Tak/Nie w przypadku atrybutu tabela 
danych. 

l Poprawiono działanie pól wyboru w przypadku wyświetlania formularza w 
kontekście podwitryny zbioru witryn SharePoint innej niż domyślna. Błąd dotyczy 
formularza działającego w trybie CLASSIC. 

l Poprawiono działanie pól wyboru w przypadku ustawienia ich wartością spoza 
źródła.  



l Poprawiono działanie opcji "Zezwalaj na puste tagi w źródle danych" w 
konfiguracji atrybutu Tabela danych w przypadku, gdy zapytanie zwracało 
pustą wartość. 

[Obiegi] 

l Poprawiono błąd powodujący pozostawianie niezakończonych zadań w 
obiegach nadrzędnych po uruchomieniu akcji "Przesuń podbieg". 

l Poprawiono wyświetlanie błędów z obiegów podrzędnych po wykonaniu akcji 
uruchamiania podobiegu. 

l Poprawiono wydajność działania schematu graficznego obiegu dostępnego w 
WEBCON BPS Designer Studio. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy przywracaniu dziedziczenia 
ustawień formularza kompaktowego. 

l Poprawiono błąd powodujący ucinanie nazwy załącznika po wystartowaniu 
elementu przez HotMailBox. 

 

[Akcje] 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek "Data at the root level is invalid" po 
uruchomieniu akcji Usuń uprawnienia. 

 

l Poprawiono działanie akcji generowania pliku PDF uniemożliwiające 
wygenerowanie nazwy pliku zgodnej z nazwą ustawioną w konfiguracji. 

l Poprawiono działanie klonowania wzorców akcji typu "Wywołaj SOAP Web 
service" powodujące ustawienie niepoprawnej konfiguracji sklonowanej akcji. 

l Rozwiązano problem powodujący błąd "Invalid column name 
NULLImpersonator" po uruchomieniu akcji anonimizacji danych osobowych. 

l Poprawiono działanie akcji wywołania Web Service REST w przypadku 
pobierania wartości typu enum. 

l Poprawiono działanie akcji wywołania web serwisu SOAP w przypadku 
umieszczenia w konfiguracji filtru wartości. 

l Poprawiono zapis konfiguracji akcji cyklicznych w przypadku ustawienia 
parametru "Skończona ilość powtórzeń". 

l Poprawiono działanie akcji odsyłacz w przypadku konfiguracji pozwalającej na 
wysłanie e-mail. 

l Poprawiono działanie akcji dodawania elementu do listy SharePoint w 
przypadku korzystania z listy typu kalendarz. 

l Poprawiono logowanie akcji Dodaj grupę. 

[Reguły] 

l Poprawiono działanie reguł formularza dla atrybutów typu "Lista pozycji" 
powodujące wykonywanie reguł jedynie dla pierwszego atrybutu tego typu na 



formularzu. 

l Poprawiono działanie reguł biznesowych powodujące wyjątek w przypadku 
gdy zwracana wartość ma typ Decimal. 

l Poprawiono obsługę zmiennej "Aktualna ścieżka" w warunkach reguł 
biznesowych. 

l Poprawiono działanie reguły SET w przypadku ustawiania wartości liczbowej na 
0. 

 

l Poprawiono działanie reguły SET CONTROL FONT SIZE dla formularza Modern. 

l Poprawiono działanie reguły LIKE dla formularza Modern. 

l Poprawiono działanie zmiennej Current user (Computer IP). 

 

l Poprawiono czyszczenie wartości atrybutu przy pomocy stałej EMPTY. 

 

[Źródła danych] 

l Poprawiono błąd zapisu konfiguracji źródeł danych mogący w pewnych 
przypadkach powodować nieuwzględnianie wprowadzonych zmian. 

 

l Poprawiono błąd mogący w pewnych wypadkach powodować wyjątek w 
trakcie testowania źródła danych. 

 

l Poprawiono działanie źródeł danych REST dla kolumn wyboru, w przypadku 
gdy Sufix URL posiadał zdefiniowaną zmienną jako wartość atrybutu formularza. 

[Web Part] 

l Poprawiono działanie eksportu do Excel z Web Part SWE w przypadku 
ustawienia filtrowania na raporcie. 

l Wprowadzono modyfikacje poprawiające wydajność działania Web Part SWE. 

[Add-In] 

l Poprawiono błąd zliczania ilości elementów w strukturze wyszukiwania dla 
aplikacji z procesami powiązanymi. 

 

l Dodano możliwość użycia zmiennej "Spółka" w oknie podpowiedzi dodatku 
WORD. 

 

[Mobilne] 

l Poprawiono wczytywanie formularza w aplikacji mobilnej urządzeń z systemem 
iOS. 



[OCR] 

l Dodano możliwość wyboru atrybutu typu e-mail w akcji rozpoznania OCR AI. 

 


