
WEBCON BPS 2020.1 
historia zmian wersji 2020.1.2.227 

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

odświeżenie licencji przed podniesieniem wersji aby uniknąć niepotrzebnych 
przerw w działaniu systemu.  

 

l Jeżeli changelog zawiera rozdział „Zmiana działania”, zweryfikuj czy 
wprowadzone zmiany wpłyną w jakikolwiek sposób na działanie wdrożonego 
systemu. 

 

Zmiana działania 
[Procesy] 

l Wprowadzono nowy szablon dla automatycznie generowanej dokumentacji 
procesu. Nowy szablon posiada rozbudowane rozdziały opisujące działanie i 
definicje WEBCON BPS Portal.  

 

[Reguły] 

l Zmieniono regułę USERS LIST zastępując ją regułą USERS. Zmianie uległ jedynie 
wygląd oraz sposób definiowania listy użytkowników. Działanie nowej reguły 
USERS jest identyczne z działaniem reguły USERS LIST. 

 

[Dodatki] 



l W wersji beta public Rest API zmieniono typ zwracanego błędu dla kodu 409 z 
WorkflowValidationError na ValidationError. 

 

[Mobilne] 

l Wprowadzono nowy interfejs w aplikacji dla urządzeń mobilnych. Nowy 
interfejs pozwala w pełni korzystać z funkcjonalności WEBCON BPS Portal: 
raportów, dashboardów, wyszukiwania SOLR. Funkcjonalność wymaga 
aktualizacji lub instalacji aplikacji WEBCON BPS 2020 dostępnej w Google Play 
oraz App Store. 

 

Nowości 
[Ogólne] 

l Dla instalacji WEBCON BPS Cloud Platform wprowadzono możliwość korzystania 
z aplikacji WEBCON BPS Designer Studio instalowanej na komputerze lokalnym. 
Instalator aplikacji WEBCON BPS Designer Studio dostępny jest do pobrania z 
poziomu WEBCON BPS Cloud Platform dla użytkownika o roli Administratora 
Aplikacji (opcja "Designer Studio" w menu użytkownika). 

 

[Portal] 

l Wprowadzono możliwość korzystania ze zmiennych reprezentujących obiekty 
(ścieżki, kroki, obiegi) procesu w konfiguracji parametrów URL kafelków 
startowania obiegów.  

 

[Dodatki] 

l Rozbudowano interfejs Public API beta o możliwość zarządzania użytkownikami 



zewnętrznymi oraz licencjami użytkowników.  

 

Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Usunięcie znajdujących się w skryptach komentarzy dotyczących działania 
reindeksacji SOLR. 

 

l Poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wybieranie folderu z 
błędami. 

 

l Poprawiono pojawiające się podczas migracji błędy dotyczące komponentu 
WEBCON BPS Search Server. 

 

l Poprawiono błąd powodujący błędne wpisy w logu dotyczącym działania 
HotFolderu. 

 

l Poprawiono błąd pojawiający się podczas próby uruchomienia pełnej 
synchronizacji AAD. 

 

l Poprawa działania zapytania pobierającego aktywne zadania. 

 

l Poprawiono błąd, który powodował brak możliwości użycia scrolla w 
ustawieniach raportu w Designer Studio. 

 

l Poprawiono błąd pojawiający się na serwerach obsługujących wyłącznie 
protokół TLS 1.2, działających jako źródło REST, uniemożliwiający ich pracę jako 
serwer Exchange. 

 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający dodanie użytkowników i grup BPS w 
środowisku bez synchronizacji AD/AAD. 

 

l Poprawiono błąd, który podczas pełnej synchronizacji AAD powodował błędne 
nadawanie tokenów. 

 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający instalację WEBCON BPS jeśli do połączenia 
z bazami danych używa się loginu SQL. 



 

[Portal] 

l Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie błędnej daty na raporcie. 

 

l Poprawiono wyświetlanie atrybutu daty/godziny w zależności od jego 
konfiguracji. 

 

l Poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie się pustej przestrzeni w 
raporcie z małą liczbą rekordów. 

 

l Poprawiono błąd, który powodował brak odświeżania się liczby porządkowej 
na raporcie po skorzystaniu z przycisku "odśwież". 

 

l Poprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się dostępnych grup, podczas 
grupowania elementów na dashboardzie. 

 

[Formularz Modern] 

l Poprawiono działanie funkcji API webcon.document.getSelfConfiguration dla 
kontrolki zewnętrznej, która nie zwracała konfiguracji atrybutu. 

 

l Poprawiono błąd powodujący uszkodzenie historii elementu na bazie. 

 

[Procesy] 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający import danych z pliku Excel do listy pozycji, 
jeśli niektóre jej kolumny są ukrywane regułą formularza. 

 

[Atrybuty] 

l Poprawiono błąd, który powodował niewyświetlanie się informacji o 
wymagalności uzupełnienia pola jeśli była ona zdefiniowana dynamicznie. 

 

l Poprawiono błąd, który powodował dodawanie "pustych" fraz do 
wyszukiwania na formularzu Classic i przy trybie pickera "Okno wyboru z 
wyszukiwaniem". 

 

l Poprawiono błąd powodujący niepoprawne rozwiązywanie zapytania 
korzystającego z atrybutu zawierającego więcej niż jedną wartość. 

 



l Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania przycisku dodawania wiersza 
do listy pozycji korzystającej z customizacji i przy zerwanym dziedziczeniu na 
kroku. 

 

[Akcje] 

l Poprawienie wyświetlania konfiguracji akcji SDK korzystającej z ustawień 
SharePointa. 

 

l Poprawiono błąd powodujący autouzupełnianie liczby "-1" w polu ID. 

 

l Poprawiono błąd przetwarzania pliku WSDL wykorzystując akcję standardową.  

 

l Poprawiono błąd, który powodował wyjątek po otworzeniu wzorca akcji, który 
nie był nigdzie użyty. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport, który powodował, iż podczas 
importu procesu będącego szablonem, nie tworzyło się nowe źródło danych. 

 

l Poprawa błędu dotyczącego wywoływania akcji SDK na formularzu Modern. 

 

l Poprawiono błąd uniemożliwiający resetowanie akcji wywoływanej przez 
timeout. 

 

l Poprawiono błąd mechanizmu Import-Eksport występujący, gdy podrzędna 
reguła biznesowa była wybrana do importu, a nadrzędna nie. 

 

l Poprawiono błąd, który powodował wysyłanie powiadomień e-mail w języku 
bazy danych, a nie w języku w którym uruchomiony jest Portal, gdy korzystano z 
trybu wdrożeniowego. 

 

l Poprawa błędu, który powodował długi czas wykonywania akcji wysyłki 
konfigurowalnego e-maila przy włączonych zastępstwach. 

 

[Reguły] 

l Poprawiono błąd powodujący brak usuwania wartości z kolumny po 
reinicjalizacji listy pozycji. 

 



[Źródła danych] 

l Poprawiono błąd dotyczący ilości danych przechowywanych w stringu. 

 

[Web Part] 

l Poprawiono błąd pojawiający się podczas scalania załączników, gdy język 
przeglądarki ustawiony był na rosyjski. 

 

l Poprawiono błąd dotyczący migracji Web Partów. 

 

[Add-In] 

l Poprawa błędu wczytywania/aktualizacji tokenów autentykacji podczas 
łączenia się dodatku Word Add-In z Portalem w webconapps. 

 


