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historia zmian wersji 2020.1.2.141 

 

Przed podniesieniem wersji 
Upewnij się że licencje WEBCON BPS zostały zaktualizowane. Zaleca się odświeżenie 

licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych przerw w działaniu 

systemu. 

 

Jeżeli changelog zawiera rozdział „Zmiana działania”, zweryfikuj czy wprowadzone 

zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na działanie wdrożonego systemu. 

 

Zmiana działania 

    

[Ogólne] Ze względów bezpieczeństwa, w nagłówkach odpowiedzi HTTP 

ukryto nadmiarowe informacje o wykorzystywanych 

technologiach. 

 Ze względów bezpieczeństwa ukryto szczegółowe komunikaty o 

błędach. W przypadku błędu użytkownikowi prezentowany jest 

jedynie GUID błędu. 

 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. 
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 WEBCON BPS od wersji 2020.1.2 wymaga instalacji .NET Framework 

w wersji 4.7.1 lub wyższej. 

 WEBCON BPS od wersji 2020.1.2 wymaga Microsoft SQL Server w 

wersji 2012 lub wyższej. 

[Formularz 

Modern] 

Atrybut "Szczegóły zadania" w widoku kompaktowym formularza 

prezentowany będzie zawsze jako pierwszy element formularza. 

 Zmieniono wygląd pól wyboru z ustawianiem wielu wartości. 

Obecnie wartości wybrane przez użytkownika wyświetlane są 

wewnątrz kontrolki wyboru. 

 

 

Nowości 
    

[Ogólne] Wprowadzono możliwość korzystania z Reguł biznesowych do 

wskazania użytkowników w akcji tworzenia zadań oraz w trakcie 

przydzielania zadań na przejściu ścieżką. W związku z 

wprowadzoną funkcjonalnością w trakcie procesu migracji, 

istniejąca konfiguracja wyboru użytkowników na podstawie 

zapytania SQL oraz na podstawie parametru "Zawsze do" zostanie 

przeniesiona do analogicznej reguły biznesowej. 
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 Dla funkcji SQL COMMAND oraz DATASOURCE VALUE reguł 

biznesowych wprowadzono możliwość zwracania kolekcji wartości. 

Po wybraniu opcji "Zwracaj wartości wszystkich wierszy" w 

konfiguracji funkcji, zwróci ona wszystkie wartości wskazanej 

kolumny oddzielone znakiem średnika (np. Value1;Value2;Value3).  

 Wprowadzono możliwość wylogowania z WEBCON BPS Portal z 

użyciem autentykacji Windows. Funkcjonalność wymaga instalacji 

opartej o protokół HTTPS. Funkcjonalność nie jest dostępna w 

przeglądarce Internet Exproler jeśli środowisko korzysta z protokołu 

HTTP.  

 

[Portal] Wprowadzono możliwość definiowana wyglądu komórek raportów 

aplikacji. W ramach funkcjonalności możliwe jest ustawienie 

kolorów komórki w zależności od jej wartości. Konfiguracja wyglądu 

komórek dostępna jest dla każdego widoku raportu. 

 

  

 Wprowadzono możliwość zmieniania wyglądu widget Report Tile 

osadzanych na dashboardach aplikacji. Wraz z modyfikacją 

wprowadzono cztery predefiniowane szablony wyglądu 

pozwalające na dostosowywanie wielkości, układu oraz czcionki 

Report Tile. Dodano również możliwość wyświetlania wartości 

liczbowych jako kwot z określoną precyzją. 
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 Dla dashboardów aplikacji wprowadzono widżet HTML 

pozwalający umieszczać na dashboardzie dowolny kod HTML. 

[Formularz 

Modern] 

Dodano możliwość wyświetlenia informacji diagnostycznych 

wykonywanych reguł formularza. Możliwość śledzenia reguł 

dostępna jest po dodaniu flagi DEBUG=1 w adresie aktualnie 

wyświetlanego formularza. 

 

 

 Wprowadzono możliwość poziomego wyświetlania atrybutów 

formularza w grupie. Włączenie poziomej prezentacji atrybutów 

dostępne jest z poziomu WEBCON BPS Studio w konfiguracji grupy. 

Prezentacja pozioma atrybutów dostępna jest w przypadku, gdy w 

grupie znajduje się nie więcej niż trzy atrybuty. Widok poziomy 

prezentacji nie jest dostępny w widoku kompaktowym formularza.  
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[Mobilne] Wprowadzono nowy wygląd aplikacji dla urządzeń mobilnych. Od 

wersji 2020.1.2 aplikacja dla urządzeń mobilnych prezentuje w pełni 

funkcjonalny widok osadzony WEBCON BPS Portal z możliwością 

korzystania z wyszukiwania SOLR, wyświetlania dashboardów 

aplikacji oraz wszystkich typów raportów. 
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Poprawa błędów 

    

[Ogólne] Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy pobieraniu danych z 

listy SharePoint w przypadku gdy na liście istnieje 

niezsynchronizowany użytkownik lub grupa. 

  Poprawiono błąd synchronizacji AD powodujący wyjątek w 

przypadku zdefiniowanej relacji do nieistniejącego obiektu. 

Poprawa sposobu aktualizacji komponentu wyszukiwarki (w 

pewnych przypadkach proces reinstalacji powodował problemy z 

uruchomieniem serwisu wyszukiwania). 

 Poprawiono błąd powodujący w pewnych przypadkach wyjątek 

wykonania reguły uruchamianej przy przejściu ścieżką. 

 Poprawiono wyświetlanie raportu zawierającego kolumnę listy 

pozycji typu wiersz danych. 

 Poprawiono błąd synchronizacji AAD w przypadku, gdy 

użytkownicy AAD zostali utworzeni ręcznie 

 Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy próbie wyszukania 

elementu z użyciem Web Part Simple Search. 

 Naprawiono problem z zatrzymywaniem serwisu BPS Search 

Service. 

[Portal] Poprawiono błąd powodujący dublowanie się elementów na liście 

zadań WEBCON BPS Portal. 

 Wprowadzono poprawki zachowania i wyglądu menu raportów 

aplikacji rozwiązujące między innymi problem z ucinaniem menu w 

raportach osadzonych na dashboardzie. 

 Wprowadzono szereg poprawek w działaniu raportów aplikacji 

WEBCON BPS Portal, między innymi:  

- Wyświetlanie przycisku zamknij po zakończeniu wykonywania 

przejścia szybką ścieżką  

- Dodanie filtra standardowego dla raportów słowników  

- Poprawa importu danych dla raportu wzorców dokumentów - 

Wyświetlanie tłumaczenia widoku raportu  

- Poprawa układu ikon akcji  

- Powrót do raportu z widoku formularza na poprzedni widok - 

Poprawa filtrowania pracownika  

- Zmiana ilości wierszy w raporcie na 10  

- Niedostępna konfiguracja grupowania i filtrowania widoków 

raportów  
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- Błąd na raportach utworzonym z poziomu WEBCON BPS Designer 

Studio  

- Pusta wartość dla kwoty bez miejsc po przecinku  

- Nieotwieranie się raportu z bazy archiwum przy ograniczonych 

uprawnieniach  

- Błąd przy próbie wyszukania elementu w przeglądarce IE  

- Domyślne ustawienie wartości Aktywny = 1 dla procesów 

słownikowych przy imporcie z pliku excel  

- Pusty widget sugerowanych raportów w przypadku braku danych 

 Poprawiono szereg błędów wyglądu i działania elementów 

WEBCON BPS Portal. Między innymi:  

- Kolor czcionek dla motywu Dark  

- Wyrównanie opisu "i" względem atrybutu formularza  

- Błąd importu danych z pliku EXCEL do atrybutu list apozycji  

- Niepodświetlanie się nazwy aplikacji w search przy nawigacji 

klawiaturą  

- Wyświetlanie wygenerowanego podgląd schematu obiegu 

 Poprawiono formatowanie dat w przypadku eksportowania 

zawartości raportu do pliku excel. 

[Aplikacje]  Wprowadzono możliwość używania tagów HTML w opisie aplikacji. 

[Formularz 

Modern] 

Poprawiono widoczność pól nauki umieszczonych w grupach na 

widoku weryfikacji OCR. 

 Poprawiono formatowanie długich nazw atrybutów na formularzu. 

 Poprawiono błąd kolumny listy pozycji typu Tak/Nie powodujący w 

pewnych przypadkach wyjątek "ReadOnlyHtml column was 

modified on item list". 

 Wprowadzono szereg poprawek wyglądu i działania formularza 

MODERN. Między innymi:  

- Poprawiono układ szybkich ścieżek na widoku Compact  

- Poprawiono błąd wykonywania reguły formularza Text to decimal  

- Zwracanie pustego tekstu przez funkcję GetValue() wartości 0  

- Brak powrotu na raport po przejściu ścieżką  

- Pusty podgląd formularza na raporcie w trybie kafli  

- Działanie formularza w widoku osadzonym  

- Brak możliwości usunięcia elementu, dla którego są zakończone 

zadania  

- Zawieszanie się formularza przy odświeżaniu wartości domyślnych  

- Niepoprawny rozmiar atrybutu wyboru typu formularza  
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- Działanie przecinka klawiatury numerycznej przy wpisywaniu kwot  

- Działanie źródeł danych typu słownikowego w polach wyboru  

- Wyświetlanie komunikatu o wymagalności wartości atrybutu po 

zmianie warunków  

- Brak możliwości otwarcia widoku historii elementu przy większej 

liczbie wersji historycznych  

- Wyjątek przy próbie dodania nowego wiersza, do 

zmodyfikowanej list pozycji  

- Zmienianie nazwy pliku dodawania załącznika z opcją nadpisania  

- Podgląd załącznika w nowej karcie przeglądarki po kliknięciu 

środkowym przyciskiem myszy 

[Procesy] Poprawiono błąd powodujący wyjątek przy imporcie paczki z 

definicją procesu zawierającą zmianę tłumaczenie ścieki przejścia. 

 Wprowadzono szereg poprawek błędów działania konfiguracji 

procesów oraz konfiguracji systemu z poziomu WEBCON BPS 

Designer Studio. Zmiany dotyczą między innymi:  

- Niepoprawnego klonowanie źródeł danych typu BPS  

- Możliwości usuwania elementów w narzędziach administracyjnych  

- Błędów mechanizmu Eksport-Import konfiguracji aplikacji  

- Błędów synchronizacji grup AD umieszczonych w grupie BPS  

- Poprawek literówek w automatycznie generowanej dokumentacji 

procesów  

- Braku transakcji przy zapisie kalendarza dni roboczych  

- Braku obsługi grup BPS w atrybucie Osoba lub grupa  

- Błędnej zmiennej dla akcji Exchange generowanej w kreatorze 

procesu urlopowego - Zapisu konfiguracji pakietów językowych 

[Atrybuty] Poprawiono błąd powodujący wyjątek w przypadku użycia znaku 

"*" w filtrze atrybutu wyboru. 

[Akcje] Poprawiono działanie akcji Uruchom podobieg (SQL) w przypadku 

równoczesnego uruchamiania przejścia ścieżką wielu elementów. 

 Poprawiono działanie akcji archiwizacji danych w przypadku 

archiwizacji elementów o wielu wersjach historycznych. 

[Reguły] Poprawiono działanie reguł formularza odwołujących się do reguł 

biznesowych, które w pewnych przypadkach mogły nie być 

prawidłowo uruchamiane. 

 Poprawiono działanie kreatora reguł biznesowych w przypadku 

tworzenia reguły zagnieżdżonej na podstawie istniejącej definicji. 

[Mobilne] Poprawiono problem powodujący crash aplikacji dla iOS w 

przypadku konfiguracji z obsługą Face ID. 
 

 


