
WEBCON BPS 2020.1 
historia zmian wersji 2020.1.3.355 

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 
[Ogólne] 

l Zmieniono sposób definiowania konfiguracji języka systemu. Dostępny do tej 
pory w zakładce Konfiguracja systemu->Parametry globalne->Języki tłumaczeń 
parametr "Domyślny język użytkownika" zastąpiony został przez parametr "Język 
systemu". Jako "Język systemu" można wskazać jeden z języków oznaczonych 
jako "Widoczny" na liście "Pakietów językowych interfejsu". Dodatkowe opcje 
pozwalają określ ić czy wskazany w konfiguracji język będzie mógł być 
zmieniony przez użytkownika (Sugeruj język) czy też system będzie narzucał 
język bez możliwości zmiany przez użytkownika (Wymuszaj język). W związku z 
powyższą rozbudową zmieniony został sposób przechowywania języka systemu 
wybranego przez użytkownika z poziomu WEBCON BPS Portal. Aktualnie, język 
wybrany przez użytkownika z poziomu WEBCON BPS Portal, zapisany zostanie w 
dedykowanym dla każdego użytkownika "Profilu użytkownika" i uwzględniany 
przy każdym logowaniu do systemu. W trakcie procesu migracji do najnowszej 
wersji systemu w parametrze "Język systemu" zostanie ustawiony język zgodny z 
poprzednią wartością parametru "Domyślny język użytkownika". Migracja taka 
nastąpi pod warunkiem, że wskazany język językiem jest "Widocznym" na liście 
"Pakietów językowych interfejsu". W przeciwnym wypadku parametr "Język 
systemu" zostanie ustawiony na wartość en-US. W procesie migracji wszystkie 



dane zapisane w tabeli TranslateUserLangs zostaną przeniesione do nowo 
utworzonej tabeli UserProfiles (dostępnej w bazie konfiguracji). Tabela 
TranslateUserLangs zostanie usunięta. W celu zapewnienia kompatybilności z 
wcześniejszymi wersjami systemu w miejsce usuniętej tabeli TranslateUserLangs 
zostanie utworzony widok o identycznej strukturze, zwracający identyczny 
zakres danych.  

 

l Wprowadzono zmiany w zasadach wyboru tłumaczenia dla konfigurowanych 
elementów procesu (np. nazwa aplikacji, atrybutu, kroku). Aktualnie tekst 
tłumaczenia wybierany jest zgodnie z językiem aplikacji (wymuszonym lub 
wybranym przez użytkownika). W przypadku gdy nie istnieje tłumaczenie dla 
języka w którym wyświetlana jest aplikacja, tekstem wyświetlonym na 
formularzu będzie "Oryginalny tekst" wpisany jako domyślna nazwa aplikacji, 
atrybutu, kroku itp.  

 

Nowości 
[Ogólne] 

l W konfiguracji powiadomień masowych wprowadzono możliwość 
definiowania języka powiadomień oraz języka powiadomień dla nowych 
użytkowników (użytkowników którzy jeszcze nie logowali się do systemu 
WEBCON BPS Portal). Konfiguracja dostępna jest z poziomu WEBCON BPS 
Designer Studio w zakładce Konfiguracja systemu->Parametry globalne-
>Powiadomienia e-mail->Powiadomienia masowe. W trakcie procesu migracji 
do najnowszej wersji systemu parametr "Język powiadomień" zostanie 
ustawiony na wartość "Wg ustawień profilu użytkownika" natomiast w 
parametrze "Język powiadomień dla nowych użytkowników" zostanie 
ustawiony język, który został wybrany jako "Język bazy danych" w trakcie 
instalacji systemu. 

 

[Aplikacje]  

l Wprowadzono możliwość konfiguracji domyślnego języka powiadomień dla 
nowych użytkowników (użytkowników którzy jeszcze nie logowali się do systemu 
WEBCON BPS Portal). Konfiguracja dostępna jest z poziomu WEBCON BPS 
Designer Studio dla każdej aplikacji w zakładce Aplikacje->Ogólne. 
Konfiguracja pozwala na wybranie jednego spośród zdefiniowanych w 
systemie języków tłumaczeń lub języka określonego w konfiguracji globalnej 
systemu. W trakcie migracji z niższych wersji systemu konfiguracja ta ustawiona 
zostanie na wartość "Wg ustawień globalnych". 

 

Poprawa błędów 
[Ogólne] 

l Poprawiono błąd powodujący powodujący niewyświetlanie analiz KPI na 
kroku. 



 

l Poprawiono błąd pojawiający się przy użyciu polskich znaków w nazwie konta 
AD. 

 

l Poprawiono błąd, który powodował niewyświetlanie historii atrybutów listy 
pozycji na formularzu Classic.  

 

l Poprawiono błąd managera licencji API powodujący wyświetlanie błędu 500 
podczas wywoływania.  

 

[Portal] 

l Poprawiono mechanizm wylogowywania się przy korzystaniu z autentykacji 
ADFS. 

 

l Poprawiono działanie wyszukiwarki na raporcie. 

 

l Poprawiono wyświetlanie kursora tekstowego w polach wyszukiwania. 

 

l Poprawiono działanie akcji masowych na raporcie. 

 

l Poprawiono błąd który powodował niewyświetlanie się scrolla przy liście 
kategorii załączników. 

 

[Formularz Modern] 

l Poprawiono błąd listy pozycji, który uniemożliwiał dodanie wartości spoza listy 
jeśli to pole było źródłem uzupełniania dla pola docelowego.  

 

l Poprawiono błąd wyświetlania komunikatu o wymagalności kolumny listy 
pozycji.  

 

l Poprawiono działanie reguł wykonywanych na zmianę wartości, które mogły 
wykonywać się przed ustawieniem wartości na tym samym atrybucie. 

 

l Poprawiono błąd powodujący nieodtwarzanie podglądu załącznika w 
formacie GIF. 

 



[Źródła danych] 

l Poprawiono błąd konwersji daty w filtrach źródła danych powodujący wyjątek. 

 

[Web Part] 

l W przeglądarce Internet Explorer dodano obsługę mechanizmu drag&drop dla 
raportów osadzonych na Modern Web Partach. 

 

[Mobilne] 

l Poprawiono błędne wyświetlanie w widoku mobilnym elementów utworzonych 
na formularzu Classic.  

 


