
WEBCON BPS 2019.1 
historia zmian wersji 2019.1.4.199 

Informacje 
[Ogólne] 

l Ze względu na zmiany dotyczące prywatności w Chrome 80, wprowadziliśmy 
ograniczenia możliwości wykorzystywania widoków osadzonych. Obecnie, 
korzystanie z widoków osadzonych wymaga konfiguracji systemu WEBCON BPS 
Portal w oparciu o protokół HTTPS. Dla protokołu komunikacji HTTP widoki 
osadzone nie będą dostępne.  

 

Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Wprowadzono zabezpieczenie przed atakiem typu SQL Injection. 

 

l Poprawiono błąd powodujący niewidoczność przycisku dodawania nowego 
elementu listy pozycji przy zerwanym dziedziczeniu obiegu. 

 

l Wprowadzono poprawkę błędu powodującego w pewnych przypadkach 
wyjątek typu "Sequence contains no matching element" przy imporcie procesu 
na środowisko docelowe. 

 

l Poprawiono błąd importu powodujący wyjątek w przypadku gdy w procesie 
istnieje reguła lokalna posiadająca w konfiguracji odwołanie do 
nieistniejących ścieżek.  

 



l Poprawiono błąd synchronizacji a AD powodujący wyjątek w przypadku 
zdefiniowanej relacji do nieistniejącego obiektu. 

 

l Wprowadzono poprawkę błędu powodującego w pewnych przypadkach 
usunięcie definicji prezentacji aplikacji po imporcie procesu pochodzącego z 
innej aplikacji. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy pobieraniu danych z listy 
SharePoint w przypadku gdy na liście istnieje niezsynchronizowany użytkownik 
lub grupa. 

 

l Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach wyjątek wykonania 
reguły uruchamianej przy przejściu ścieżką. 

 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie pakietu językowego w WEBCON 
BPS Studio. 

 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy próbie wyszukania elementu z 
użyciem Web Part Simple Search. 

 

[Portal] 

l Poprawiono błąd powodujący dublowanie się elementów na liście zadań 
WEBCON BPS Portal. 

 

l Poprawiono formatowanie dat w przypadku eksportowania zawartości raportu 
do pliku excel. 

 

[Formularz Modern] 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w przypadku użycia filtru 
zaawansowanego kolumnie listy pozycji. 

 

l Poprawiono formatowanie długich nazw atrybutów na formularzu. 

 

l Poprawiono błąd kolumny listy pozycji typu Tak/Nie powodujący w pewnych 
przypadkach wyjątek "ReadOnlyHtml column was modified on item list". 

 

[Procesy] 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy imporcie paczki z definicją 



procesu zawierającą zmianę tłumaczenie ścieki przejścia. 

 

[Atrybuty] 

l Poprawiono błąd powodujący wyjątek w przypadku użycia znaku "*" w filtrze 
atrybutu wyboru. 

 


