
WEBCON BPS 2019.1 
historia zmian wersji 2019.1.4.175 

Informacje 
[Ogólne] 

l Dodano możliwość używania wartości 0 jako ID dla źródła typu Stała lista 
wartości. 

 

[Portal] 

l Zmieniono treść ekranu powitalnego WEBCON BPS Portal. 

 

[Mobilne] 

l Zaktualizowano certyfikat dla powiadomień PUSH aplikacji dla urządzeń 
mobilnych. 

 

Zmiana działania 
[Portal] 

l Dla przeglądarki Internet Explorer dodano możliwość zamknięcia karty po 
wylogowaniu użytkownika z WEBCON BPS Portal. 

 

Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający nadanie uprawnień dla użytkownika 
aplikacji API. 



 

l Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się w przeglądarce IE wartości 
pól wyboru w przypadku gdy a formularzu umieszczony jest atrybut Mapa 
Google. 

 

l Poprawiono błąd synchronizacji AAD powodujący nie usuwanie się relacji do 
grup po jej usunięciu. 

 

l Poprawiono błąd migracji z wersji 8.3 powodujący ustawianie niepoprawnych 
wartości w warunkach ograniczenia widoczności ścieżek. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy próbie skonfigurowania 
połączenia do SharePoint Online. 

 

l Do mechanizmu synchronizacji użytkowników AAD wprowadzono poprawki 
błędów mogących powodować w pewnych przypadkach wyjątki w trakcie 
synchronizacji. 

 

l Poprawiono błąd powodujący niepoprawne wyliczanie czasu uruchomienia 
zdarzenia TimeOut. 

 

l Poprawiono działanie synchronizacji listy użytkowników BPS z AAD w przypadku 
korzystania z Proxy. 

 

l Zmieniono kolejność kolumn indeksu [IX_U_WFElementSignatures_SigNumber] 
bazy danych. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu synchronizacji przyrostowej listy użytkowników 
BPS mogący powodować w pewnych przypadkach wyjątki synchronizacji. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu Importu konfiguracji procesu powodujący 
nieaktualizowanie zmiennych w definicji uprawnień procesu. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu Importu konfiguracji procesu powodujący 
nieaktualizowanie zmiennych w definicji sygnatury procesu. 

 

l Poprawiono błąd ustawiania pól wyboru w atrybucie Lista pozycji przy 
aktualizacji elementu akcją globalną. 



 

l Poprawiono działanie reguł wykonywanych na zmianę wartości pól wyboru 
atrybutu Lista pozycji. 

 

[Portal] 

l Poprawiono wyświetlanie raportów osadzonych w przypadku braku uprawnień. 

 

l Poprawiono działanie synchronizacji uprawnień dla użytkowników AAD 
dodanych do grup BPS.  

 

l Poprawiono możliwość ustawiania uprawnień aplikacji dla grup BPS. 

 

l Poprawiono wyświetlanie daty dla różnych stref czasowych. 

 

[Procesy] 

l Poprawiono generowanie automatycznej dokumentacji procesu w przypadku 
informacji o odświeżaniu wartości domyślnych. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu automatycznie generowanej dokumentacji 
powodujący wyjątek w przypadku niepoprawnie skonfigurowanej reguły 
biznesowej. 

 

[Atrybuty] 

l Poprawiono działanie atrybutów wyboru z użyciem źródła SQL typu Linked 
Server. 

 

[Akcje] 

l Poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji Tabel Danych oraz List Pozycji 
osadzonych w szablonach Word. 

 

[OCR] 

l Poprawiono rozpoznawanie dat w przypadku gdy data płatności faktury 
pochodzi z roku 2020. Poprawka wymaga aktualizacji szablonu projektu OCR 
do wersji 7.0.0.124. Szablony projektów dostępne są w podkatalogu 
\OcrAI\Projects pakietu instalacyjnego. 

 


