
WEBCON BPS 2019.1 
historia zmian wersji 2019.1.4.95 

Nowości 
[Aplikacje]  

l Wprowadzono wsparcie dla obsługi wielu spółek w raporcie urlopowym 
WEBCON BPS Portal. 

 

l Wprowadzono możliwość filtrowania pracowników w raporcie urlopowym 
WEBCON BPS Portal. 

 

Informacje 
[Procesy] 

l Zmiany w wersji powodują złamanie kompatybilności działania mechanizmu 
Eksport-Import. Paczek eksportu które zostały utworzone w wersjach do 
2019.1.4.61, nie będzie można zaimportować do najnowszej wersji systemu. Aby 
import był możliwy należy zaktualizować środowiska do najnowszej wersji i 
dokonać ponownego eksportu procesów. 

 

Zmiana działania 
[Akcje] 

l Dodano uruchamianie reindeksacji elementów bazy SOLR po uruchomieniu 
akcji anonimizacji danych osobowych. 

 



Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Wprowadzono korekty tłumaczeń dla języka rosyjskiego. 

 

l Poprawiono błąd instalatora systemu powodujący niepoprawne tworzenie 
biblioteki WebCon.WorkFlow.SDK w folderze WEBCON BPS Designer Studio. 

 

l Poprawiono obsługę konta typu gość w synchronizacji z AAD. 

 

l Poprawiono błąd instalatora systemu powodujący nieprawidłową weryfikacje 
zainstalowanej wersji .Net Core. 

 

l Poprawiono działanie synchronizacji listy użytkowników BPS z AAD w przypadku 
grup utworzonych tylko w AAD oraz a aktywną opcją WriteBack w 
synchronizacji AD i AAD. 

 

l Poprawiono działanie mechanizmu eksport-import w przypadku przenoszenia 
definicji widoków z nieustawioną kolejnością wyświetlania. 

 

[Aplikacje]  

l Poprawiono błąd mechanizmu tworzenia informacji o ostatnich aktywnościach 
użytkownika, powodujący wyświetlanie nieprawidłowego użytkownika który 
zmodyfikował element. 

 

l Poprawiono działanie filtrowania w raportach aplikacji WEBCON BPS Portal w 
przypadku użycia znaku | jako wartość filtra. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy próbie wyświetlenia raportu 
aplikacji WEBCON BPS Portal w którym skonfigurowano filtr standardowy 
korzystający z atrybutu typu "Tak/Nie". 

 

l Poprawiono sortowanie dla kolumn wyliczalnych zmiennoprzecinkowych w 
raportach WEBCON BPS Portal. 

 

[Atrybuty] 

l Poprawiono wyświetlanie nazw kategorii załączników zawierających w nazwie 
znak nawiasu. 



 

l Poprawiono działanie mechanizmu ustawiania wartości atrybutów formularza 
powodujący błąd przy próbie ustawienia wartości NULL. 

 

[Dodatki] 

l Poprawiono działanie testowego wywołania publicznego API 
Get_started_element-Get_started_element_fields-Get_element. 

 

l Dla kontrolek SDK typu FormFieldExtension i CustomFormField dodano 
informację o aktualnym kontekście dokumentu i elementu. 

 


