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Nowości 
[Formularz Modern] 

l Wprowadzono możliwość przejścia ścieżką w wykorzystaniem parametru 
PATH_ID podanego w URL elementu. Przejście ścieżką z wykorzystaniem URL 
dostępne jest wyłącznie dla ścieżek oznaczonych jako "Szybkie ścieżki" w 
konfiguracji kroku. Funkcjonalność jest dostępna dla formularza pracującego w 
trybie Modern on Portal. 

 

[Procesy] 

l Dla instalacji systemu typu Standalone udostępniona została możliwość 
korzystania z kreatora procesów urlopowych. Proces urlopowy w instalacji 
Standalone działa w oparciu o formularz MODERN i nie daje możliwości 
korzystania z atrybutów typu "Podsumowanie urlopów" oraz "Grafik urlopowy". 

 

Informacje 
[Akcje] 

l Dodano obsługę protokołu TLS 1.1 oraz TLS 1.2 dla akcji oraz źródeł danych typu 
SOAP Web service. 

 

Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Poprawiono błąd mechanizmu Eksport-Import powodujący w pewnych 
przypadkach brak aktualizacji identyfikatorów w akcji generowania pliku Excel.



 

l Poprawiono błąd mechanizmu reindeksacji SOLR powodujący wyjątek w 
przypadku wartości # zapisanej w atrybutach wyboru. 

 

l Poprawiono sposób numeracji sekcji zestawienia akcji w automatycznie 
generowanej dokumentacji procesu. 

 

l Poprawiono literówki tekstu w filtrach wartości raportów WEBCON BPS Portal. 

 

l Poprawiono działanie opcji otwierania elementów dla przycisków startowania 
elementów wyświetlanych w widokach osadzonych . 

 

l Poprawiono błąd instalatora WEBCON BPS powodujący wyjątek 'Cannot find 
either column "dbo" or the user-defined function or aggregate 
"dbo.GetDbDate"'. 

 

l Poprawiono wydajność działania procesu importu w przypadku środowisk z 
rozbudowaną konfiguracją procesu. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu wymagalności dla kolumny załączników 
lokalnych listy pozycji uniemożliwiający przejście ścieżką w po dodania 
załącznika. 

 

l Poprawiono błąd zapisu atrybutu wielojęzycznego w przypadku ustawiania 
wartości przez inny atrybut. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu generowania automatycznej dokumentacji 
powodujący w pewnych przypadkach wyjątek 'Criterion type not supported'. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu synchronizacji użytkowników z AAD 
powodujący w pewnych przypadkach wyjątek synchronizacji. 

 

l Poprawiono obsługę pobierania wartości AccountExpires powodującą w 
pewnych przypadkach wyjątek w trakcie synchronizacji listy użytkowników z 
AD. 

 

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



 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie raportu urlopowego z poziomu 
WEBCON BPS Studio. 

 

[Aplikacje]  

l Poprawiono wyświetlanie tłumaczeń w kontrolce sugerowanych raportów. 

 

l Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach wyjątek w trakcie 
zmiany kolejności raportów aplikacji WEBCON BPS Portal. 

 

l Dodano możliwość użycia grup w konfiguracji widoczności raportu. 

 

l Poprawiono wyrównanie w kontrolce sugerowanych raportów wyświetlanych 
w przeglądarce Safari. 

 

[Formularz Modern] 

l Poprawiono sposób uruchamiania reguł formularza na zmianę wartości pól 
wyboru. Obecnie reguła na zmianę wartości nie zostanie uruchomiona jeśli 
wartość w polu wyboru pozostaje niezwalidowana. 

 

l Dla kolumn listy pozycji poprawiono wyświetlanie komunikatów błędów 
walidacji Regex. 

 

l Poprawiono działanie wyszukiwania w atrybutach wyboru dla formularza 
wyświetlanego w przeglądarce Internet Explorer. 

 

[Procesy] 

l Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach timeout w trakcie 
zapisu reguły biznesowej. 

 

[Atrybuty] 

l Poprawiono błąd podczas dodawania wiersza listy pozycji z polem osoba lub 
grupa, na którym jest ustawiona wartość domyślna. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w trakcie wyświetlania atrybutu wyboru 
ze źródłem danych typu lista SharePoint w przypadku gdy lista zawiera 
identyfikator użytkownika usuniętego z Active Directory. 



 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający zainicjowanie listy pozycji wartościami 
ujemnymi w kolumnie zmiennoprzecinkowej. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu importu danych z pliku EXCEL do listy pozycji w 
przypadku konfiguracji kolumny "Osoba lub grupa" z uwzględnianiem grup. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w przypadku sumowania dużej ilości 
danych w kolumnie wyliczalnej listy pozycji. 

 

[Akcje] 

l Poprawiono działanie akcji odsyłacz z ustawioną konfiguracją otwierania linku 
w bieżącym oknie i niezapisywania bieżącego dokumentu. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w trakcie konfigurowania akcji "Zmień 
wartość wielu pól". 

 

[Reguły] 

l Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe zaokrąglanie wartości 
ułamkowych wyliczanych przez reguły formularza.  

 

[Dodatki] 

l Poprawiono sposób pobierania hasła w połączeniach do serwisu. 

 


