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WEBCON BPS 
2019
Poznaj zupełnie nowe możliwości 
rewolucyjnej odsłony platformy



Co roku prezentujemy naszym klientom nową wersję platformy WEBCON BPS: poprzez 
oferowanie nowych funkcjonalności oraz ulepszanie dotychczasowych rozwiązań chcemy 
pomagać Państwu efektywnie zarządzać procesami biznesowymi i budować przewagę 
konkurencyjną w erze cyfrowej transformacji. Z satysfakcją możemy dziś powiedzieć, że 
takiej wersji, jak WEBCON BPS 2019, jeszcze nie było. Dokonaliśmy największego skoku w 
rozwoju produktu od jego powstania w 2006 roku a wprowadzone udoskonalenia pozy-
cjonują platformę w czołówce liderów na rynku. 

Istotną zmianą, jaka czeka użytkowników, jest zupełnie nowy wymiar integracji platfor-
my z Office 365 dla środowisk hybrydowych (on-prem lub Azure i o365/SharePoint On-
line), oraz możliwość instalacji platformy zarówno w ramach infrastruktury SharePoint, 
jak również poza nią, osadzając elementy WEBCON BPS Portal w systemach zewnętrz-
nych. 

Mając na uwadze rosnące oczekiwania oraz potrzeby użytkowników końcowych, stworzy-
liśmy WEBCON BPS Portal – digital desktop, zawierający kluczowe elementy, pozwala-
jące użytkownikowi m.in. na szybkie przejrzenie swoich zadań, wystartowanie dowolnego 
procesu lub znalezienie pożądanej informacji. Wszystko w nowoczesnym, intuicyjnym i 
efektownym wydaniu, z możliwością własnej personalizacji. Użycie takich technologii jak 
AI czy całkowicie nowy silnik wyszukiwarki znacząco przyspieszają i usprawniają co-
dzienną pracę, pozytywnie wpływając na efektywność pracowników.

Dodatkowymi usprawnieniami, o które wzbogaciliśmy nową wersję WEBCON BPS 2019, są: 
 Wprowadzenie koncepcji aplikacji biznesowych, jako kolekcji logicznie połączo 
 nych ze sobą procesów, obiegów, formularzy oraz raportów, w jedną spójną 
 całość, łatwą we wdrażaniu, użytkowaniu i utrzymaniu,
 analiza przebiegu procesów, umożliwiająca weryfikację ilości utworzonych 
 elementów workflow w podanym przedziale czasu, zliczająca ilość wejść do 
 danego kroku oraz ilość przejść pomiędzy ścieżkami, 
 ulepszony mechanizm import-export, do którego dołączyliśmy możliwość 
 łatwiejszej migracji dodatków stworzonych z użyciem pakietu SDK,
 możliwość korzystania z technologii REST przy tworzeniu rozwiązań integracji  
 programistycznej z systemem.

Podczas pracy nad obecną wersją, naszym celem było dostarczenie technologii najwyż-
szej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości biznesowej dla naszych klientów. 
WEBCON BPS 2019 to niezmiennie ten sam produkt, który stabilnie ewoluuje, by iść krok w 
krok z obecnymi realiami i potrzebami biznesu. Wierzymy, że możliwości najnowszej wer-
sji systemu, w połączeniu z unikalną technologią InstantChange™,  pozwolą na jeszcze 
szybsze budowanie aplikacji biznesowych i skuteczniejsze zarządzanie zmianą w Państwa 
organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem, w którym opisali-
śmy najważniejsze zmiany oraz nowe funkcjonalności, dostępne w WEBCON BPS 2019.
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WEBCON1. WEBCON BPS PORTAL - REWOLUCJA W UI

WEBCON BPS to platforma umożliwiająca zaspokojenie niemal wszystkich potrzeb 

firmy w zakresie aplikacji wspierających procesy biznesowe. Gama wdrażanych roz-

wiązań jest praktycznie nieograniczona i wielu z naszych klientów posiada już setki 

aplikacji, które stanowią nieodłączny element ich codziennej pracy. Przy tak szerokim 

wykorzystaniu systemu, stworzenie w strukturze SharePoint przystępnej i spójnej 

nawigacji nabiera niebagatelnego znaczenia. Mając to na uwadze i chcąc jednocze-

śnie zagwarantować nowoczesną i atrakcyjną warstwę prezentacyjną, stworzyliśmy 

WEBCON BPS Portal.

WEBCON BPS Portal to centralny punkt systemu dla użytkowników końcowych, 

skupiający wszystkie informacje dotyczące wdrożonych aplikacji: raporty, listy za-

dań i dokumentów, formularze, wyszukiwarkę, sugestie, podsumowanie aktywności 

i wiele innych. Opierając się na koncepcji digital desktop, stworzyliśmy miejsce, z 

którego użytkownicy mają dostęp do wszystkich interesujących ich elementów, bez 

konieczności przełączania się miedzy wieloma witrynami i zbiorami witryn w Share-

Point, w łatwy i intuicyjny sposób.
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1.1.   strona główna

Strona główna WEBCON BPS Portal zawiera wszystkie istotne elementy, pozwalające 

na szybkie przejrzenie wszystkich zadań wymagających uwagi, wystartowanie do-

wolnego procesu lub znalezienie pożądanej informacji. Projektując ją, postawiliśmy 

na atrakcyjną formę graficzną oraz przejrzystość, która ułatwi poruszanie się po niej 

użytkownikowi końcowemu. Poniżej opisaliśmy najistotniejsze funkcjonalności no-

wego interfejsu. 
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Na stronie głównej wyświetlany jest licznik zadań oczekujących na wykonanie przez 

danego użytkownika. Licznik został podzielony na trzy kategorie:

Po kliknięciu w każdą z kategorii, wyświetlona 

zostanie podlegająca jej lista zadań.

Dodatkowo, z dowolnego punktu interfejsu 

WEBCON BPS Portal, możliwe jest wyświetlenie 

oraz filtrowanie listy zadań z panelu po lewej 

stronie. 

Nowe zadania – wskazuje te elementy workflow, z których zawartością użyt-

kownik jeszcze się nie zapoznał

Wszystkie zadania – wyświetla sumę wszystkich zadań przypisanych do zalo-

gowanego użytkownika

Przeterminowane zadania – prezentuje te zadania, dla których oczekiwany 

czas wykonania został przekroczony

1.1.1.   przejrzysty dostęp do zadań
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1.1.2.   prosty dostęp do aplikacji

Na stronie głównej WEBCON BPS Portal dostępne są również aplikacje, do korzysta-

nia z których użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. 

Pierwszym elementem, który widzimy, jest sekcja „Często używane aplikacje”, która 

zapewnia szybki dostęp do tych aplikacji, w których użytkownik wykonuje najwięcej 

aktywności. 

Poniżej znajduje się przykład listy dostępnych aplikacji, które w celu usprawnienia 

nawigacji mogą być zgrupowane w kategorie (np. aplikacje HR, finansowe). 
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Każda z wyświetlanych aplikacji posiada swój odrębny licznik zadań, co znacznie uła-

wia panowanie nad liczbą i rodzajem zadań oczekujących na interakcję użytkownika 

- już z poziomu strony głównej. 

Z uwagi na to, że wielu naszych klientów posiada wręcz setki wdrożonych aplikacji, 

zależało nam na umożliwieniu im szybkiego wyszukania dowolnej z nich. Odpo-

wiedzią na tę potrzebę jest wyszukiwarka aplikacji, która w błyskawicznym tempie 

pozwoli znaleźć każdą aktywną aplikacje poprzez wpisanie jej nazwy w oknie wy-

szukiwarki. 
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1.1.3.   ultraszybka wyszukiwarka

WEBCON BPS 2019 posiada całkowicie nową, ultraszybką wyszukiwarkę, umożliwia-

jącą znalezienie pożądanej informacji w ekstremalnie krótkim czasie, nawet gdy w 

bazie danych znajdują się miliony rekordów.

Wyszukiwanie inicjowane jest z poziomu okna na górnej belce interfejsu WEBCON 

BPS Portal. Wyniki prezentowane są w formie listy, którą można łatwo zawęzić za po-

mocą kontekstowo sugerowanych filtrów, np. typu aplikacji, autora czy roku utwo-

rzenia. Co ważne, już z tego poziomu możliwe jest podejrzenie wybranego formula-

rza oraz każdego z dostępnych załączników.
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Silnik wyszukiwania uwzględnia fleksję, co oznacza, że system wyświetli i zasugeruje 

także wyniki zawierające wyrazy w różnych odmianach, np. faktura, fakturze, faktur, 

faktury, itp. 

Fleksja uwzględniana jest dla następujących języków: polskiego, angielskiego, nie-

mieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, węgierskiego oraz rosyjskiego.

Nowa wyszukiwarka uwzględnia także wartości wszystkich atrybutów oraz kolumn 

list pozycji. Przeszukiwane są również wszystkie dokumenty tekstowe dołączone 

jako załączniki: oprócz tradycyjnych tekstowych formatów takich jak TXT, RTF, XML, 

HTML, SQL silnik przeszukuje również dokumenty w formacie Word (DOC, DOCX, 

DOCX, ODT), Excel (XLSX, XLSM, XLS), PDF oraz pliki wiadomości e-mail (EML, EMLX, 

MSG, OFT, MBOX, TNEF).

Za błyskawiczne dostarczanie istotnych informacji odpowiada zaawansowany me-

chanizm indeksacji danych, oparty o innowacyjny silnik Solr.
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1.2.   witryny aplikacji

W ramach WEBCON BPS Portal, każda z wdrożonych w systemie aplikacji (rozumiana 

jako kolekcja logicznie połączonych ze sobą procesów biznesowych) automatycznie 

otrzymuje dedykowaną witrynę. Oferuje ona dostęp do wszystkich istotnych ele-

mentów powiązanych z daną aplikacją.

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu pracy oraz uniknięcie konieczności 

doszkalania użytkowników, każda z witryn posiada zunifikowaną strukturę oraz ze-

staw tych samych elementów.

1.2.1   elementy informacyjne

Każda witryna aplikacji posiada edytowalny panel z opisem. W tym miejscu, admi-
nistrator aplikacji umieszcza jej charakterystykę, określa zastosowanie, cel oraz po-
mocne wskazówki dotyczące jej przeznaczenia. Element ten pozwala na szybkie 
wdrożenie użytkowników końcowych do pracy z każdą nową aplikacją, znacznie 
ograniczając przy tym konieczność intensywnego wsparcia powdrożeniowego. 

Innymi elementami informacyjnymi są licznik wskazujący ilość zadań w danej apli-
kacji, oczekujących uwagi użytkownika oraz wskazanie opiekuna aplikacji. Dzięki zi-
dentyfikowaniu jednej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie danego rozwiązania, 
użytkownicy automatycznie wiedzą do kogo zwrócić się w przypadku pytań lub 
problemów dotyczących aplikacji.
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1.2.2   startowanie workflow

Poniżej elementów informacyjnych znajdują się kafelki do startowania workflow. Ich 

funkcja oraz dostępne opcje (np. dodawanie predefiniowanych parametrów pod-

czas startowania) znane są z poprzednich wersji WEBCON BPS, opartych o interfejs 

SharePoint. 

Konfiguracja kafelków możliwa jest zarówno z poziomu WEBCON BPS Portal, jak rów-

nież wprost z Designer Studio. Dzięki temu można wygodnie zarządzać wszystkimi 

aspektami aplikacji zarówno z poziomu Designer Studio, jak również administrować 

funkcjonalnościami witryny, bez dostępu do opcji modyfikacji logiki biznesowej 

procesów. 
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1.2.3   szczegółowe informacje dotyczące aplikacji

Pozostałymi dwoma elementami każdej witryny aplikacji są sekcje dające dostęp do 

szczegółowych informacji ze wszystkich powiązanych procesów. 

Pierwsza sekcja stanowi wygodny skrót do dostępnych dashboardów, raportów oraz 

widoków, stworzonych na potrzeby aplikacji, w celu zapoznania się ze szczegółowy-

mi informacjami.
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Drugą sekcję stanowi obszar ostatnich aktywności z aplikacji, wskazujący jakie czyn-

ności były wykonywane w ostatnim czasie. Funkcjonalność ta jest przede wszystkim 

dedykowana osobom na stanowiskach zarządczych i menedżerskich, gdyż z tego 

poziomu można przejrzeć nie tylko własne aktywności, ale również swoich pod-

władnych. System dostarcza informacji o tym, kto wykonał daną czynność, kiedy, w 

którym miejscu w systemie oraz jaki był jej rezultat. 

1.3.   raportowanie i personalizacja interfejsu

Nowy interfejs WEBCON BPS oferuje zunifikowane podejście do warstwy prezenta-

cyjnej dla użytkowników końcowych, jednak nie wyklucza możliwości personalizacji 

wielu jej aspektów, w tym: 

 
warstwy prezentacji danych, 
możliwości dostarczania personalizowanych dashboardów,
możliwości odzwierciedlenia indywidualnej identyfikacji wizualnej 
każdej organizacji. 
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1.3.1.   dashboardy

Dla każdej aplikacji, WEBCON BPS Portal umożliwia stworzenie dedykowanych da-

shboardów stanowiących digital desktop każdego pracownika, skupiające elementy 

potrzebne mu do pracy z indywidualną aplikacją.

Każdy stworzony przez użytkowników dashboard może posiadać trzy rodzaje ele-

mentów:

elementy standardowo dostępne w ramach WEBCON BPS Portal (np. 

licznik zadań, raport, kafelek do startowania), 

elementy statyczne osadzone przez użytkownika (np. tekst lub obrazek)

elementy dynamiczne osadzone przez użytkownika (np. klip video z 

YouTube, raport Power BI)
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Struktura dashboardu może być modyfikowana w wygodnej konwencji sekcji i ko-

lumn, co pozwala na wygodne i elastyczne osadzanie elementów w modelu WYSI-

WYG (What You See Is What You Get). Takie podejście nie wymaga od użytkowników 

posiadania żadnej wiedzy technicznej (np. znajomości HTML), przez co pozwala na 

udział w projektowaniu dashboardów nie-technicznym użytkownikom bizneso-

wym. 

Przykład dashboardu zawierającego: film YouTube, licznik zadań, kafelki do startowa-

nia obiegu oraz raport w formie listy.
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1.3.2.   raporty i widoki

WEBCON BPS 2019 to również ewolucja w podejściu do raportowania informacji z 

systemu. Wszystkie funkcjonalności związane z tworzeniem raportów w formie listy 

(znane jako web part Show Workflow Elements) zostały zachowane. Dokonano je-

dynie liftingu istniejących raportów, w sposób nawiązujący stylistycznie do nowych 

list SharePoint (modern SharePoint list).

Zupełnie nową jakością jest natomiast możliwość dostarczania indywidualnych wi-

doków przez każdego z użytkowników. W efekcie, na podstawie wcześniej stworzo-

nych raportów, użytkownik ma możliwość zdecydowania o tym, które z informacji są 

dla niego istotne, w jakiej kolejności powinny się wyświetlać oraz czy powinny być 

wstępnie filtrowane lub sortowane. 

Takie podejście pozwala administratorom aplikacji tworzenie generycznych rapor-

tów, na podstawie których użytkownicy będą mogli tworzyć własne, istotne dla nich 

widoki. Wszystko w przyjaznym, graficznym interfejsie, obsługującym mechanizmy 

drag & drop.



WEBCON BPS 2019 POWRÓT DO SPISU TREŚCI18

Widoki mogą być zapisywane per użytkownik (dostępne tylko dla autora widoku) 

oraz jako publiczne (dostępne dla pozostałych użytkowników).

W efekcie, czas dostarczenia unikalnego wglądu do danych znacząco się skraca, a 

administratorzy aplikacji nie muszą być w ten proces bezpośrednio zaangażowani.

1.3.3.   identyfikacja wizualna

WEBCON BPS Portal umożliwia organizacjom odzwierciedlenie swojej identyfikacji 

wizualnej. Ma to szczególne znaczenie, gdy jest ona już odwzorowana w innych sys-

temach wykorzystywanych przez użytkownika (np. w intranecie). W WEBCON BPS 

2019 możliwa jest zmiana logotypu oraz kolorystyki indywidualnych elementów 

graficznych portalu.
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1.4.   nowy formularz

Wraz z udostępnieniem WEBCON BPS Portal, znaczącym modyfikacjom podda-

ny został także formularz wyświetlany w ramach nowego interfejsu. Zastosowana 

technologia React pozwoliła na wielokrotne przyspieszenie jego działania, a także 

zapewnienie pełnej responsywności. W rezultacie, formularz wygodnie skaluje się 

do rozmiarów dowolnego urządzenia – komputera, tabletu czy smartfona. W wersji 

2019 użytkownik ma pełną dowolność w tym, jak korzysta z systemu (stacjonarnie 

czy mobilnie, przez przeglądarkę lub aplikację) i pewność że za każdym razem obraz 

będzie się wyświetlał optymalnie na każdym urządzeniu. 
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1.4.1.   jeszcze wygodniejszy podgląd załączników

Nowy formularz to także nowe opcje podglądu załączników. Obecnie, możliwe jest 

wyświetlenie poglądu plików TXT, DOCX, PDF, PNG, JPG a także XLSX czy MSG w 

wygodnym oknie typu pop-up, pojawiającym się po kliknięciu w ikonę pliku. 

Na szczególną uwagę zasługują formaty plików Word, Excel i wiadomości e-mail, 

które teraz mogą być wyświetlane bezpośrednio z poziomu formularza, a nie w de-

dykowanej aplikacji.
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1.4.2.   historia elementu

Liftingowi wizualnemu poddano także funkcjonalność historii elementu workflow, 

która zbiera informacje na temat wszystkiego, co miało miejsce od początku wystar-

towania workflow, m.in. edycja danych na formularzu, wykonanie akcji czy przejście 

ścieżką.

Obecnie, jest on zdecydowanie bardziej przejrzysty i przystępny, co pozwala na o 

wiele efektywniejsze śledzenie zmian, a nawet przeprowadzenie kompleksowego 

audytu. Jest to zdecydowanym atutem dla wszystkich organizacji podlegających 

kontrolom oraz ścisłym wymogom prawnym.
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WEBCON BPS2. WEBCON BPS EVERYWHERE

Jedną z przewodnich idei, która napędzała nas podczas tworzenia nowej odsłony 

systemu, jest „WEBCON BPS everywhere”. W myśl tej koncepcji zrobiliśmy milowy 

krok w zakresie wykorzystania platformy w jeszcze szerszym ujęciu, niż dotychczas: 

zarówno w ramach ekosystemu Microsoft (SharePoint, Office 365/SharePoint Onli-

ne), jak i poza nim (instalacja systemu bez SharePointa, osadzanie elementów WEB-

CON BPS Portal w systemach zewnętrznych). 

2.1   webcon bps bez sharepointa

Jedną z rewolucyjnych zmian w WEBCON BPS 2019 jest umożliwienie zainstalowania 

systemu bez konieczności wykorzystania SharePointa jako komponentu bazowego. 

Stało się to możliwe dzięki m.in. wprowadzeniu WEBCON BPS Portal oraz modyfikacji 

wielu elementów interfejsu, aby mogły funkcjonować niezależnie od platformy ofe-

rowanej przez Microsoft. W rezultacie, aby korzystać z WEBCON BPS wymagane jest 

jedynie posiadanie serwera IIS oraz serwera bazodanowego (MS SQL Server). 

Takie podejście oferuje znacznie niższy próg wejścia dla tych klientów, którzy Sha-

rePointa nie posiadają, a chcą korzystać z WEBCON BPS. Oszczędności widoczne są 

także w wymiarze wcześniej wymaganych licencji, jak również zasobów sprzęto-

wych potrzebnych do płynnego działania systemu.
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2.2   nowy wymiar integracji z office 365

Niemal od początku istnienia Office 365, WEBCON BPS zapewniał wsparcie dla no-

wej platformy chmurowej poprzez integrację za pomocą ADFS oraz osadzanie web 

partów dobrze znanych z wersji on-premises. 

W nowej wersji, chcieliśmy jednak dostarczyć czegoś znacznie więcej, zarówno w 

warstwie graficznej, jak i integracyjnej. Odpowiedzią na te oczekiwania jest WEBCON 

BPS Portal, który może zostać udostępniony jako jedna z dostępnych aplikacji pełno-

ekranowych w ramach Office 365. Co więcej, WEBCON BPS Portal mocno nawiązuje 

swoim interfejsem do rozwiązań oferowanych przez Microsoft, np. Power BI. dzięki 

czemu użytkownicy szybko przyzwyczajają się do tego jak działa i wyglądu. 

W WEBCON BPS 2019 znacznie udoskonalono także techniczny aspekt integracji z 

Office 365. Jest ona zdecydowanie prostsza, co wynika z możliwości instalacji 

WEBCON BPS bez SharePointa (opisanej powyżej) jak również wprowadzeniu alter-

natywnej możliwości integracji ze środowiskiem Office 365 (w modelu Single-Sign-

-On)  za  pomocą Application Proxy.
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2.3   osadzanie webcon bps w zewnętrznych systemach i portalach

Kolejną korzyścią wynikającą z wprowadzenia WEBCON BPS Portal jest możliwość 

osadzania jego elementów w systemach zewnętrznych za pomocą prostego kodu. 

To pozwala na osadzanie elementów, tj. raportów, dashboardów, liczników zadań 

czy list zadań w taki sam sposób, w jaki działa osadzanie klipów video z YouTube na 

stronach internetowych.

To otwiera drogę do wielu scenariuszy, gdzie elementy WEBCON BPS widoczne są 

jako integralna część posiadanych systemów (np. ERP, CRM), intranetu czy portali in-

ternetowych. Wymagane jest jedynie, aby powyższe portale umożliwiały osadzanie 

i wyświetlanie tego typu elementów.

Możliwe jest np. wyświetlenie bezpośrednio w ramach intranetu klienta wszystkich 

jego złożonych zamówień, obsługiwanych przez dostawcę za pomocą WEBCON 

BPS. Tego typu raport może posłużyć do śledzenia ich statusu oraz wyświetlania 

innych, istotnych informacji (np. ilość zamawianego towaru). 
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2.4   webcon bps dla sharepointa

2.4.1.   interfejs klasyczny

Pomimo wszystkich opisanych powyżej możliwości korzystania z systemu, Share-

Point pozostaje preferowaną platformą dla WEBCON BPS. Co ważne, każdy z admi-

nistratorów systemu ma wybór, z którego interfejsu użytkownika będzie korzystać 

organizacja.

Po wykonaniu upgrade’u do WEBCON BPS 2019, wszystkie dostarczone dotychczas 

aplikacje i elementy interfejsu (m.in. raporty, listy zadań, kafelki do startowania) będą 

w 100% kompatybilne z nową wersją systemu. To oznacza, że liczba zmian widocz-

nych gołym okiem użytkownika końcowego będzie znikoma. 
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Możliwość skorzystania z interfejsu klasycznego jest w szczególności dedykowana 

dla tych klientów, którzy chcą aby WEBCON BPS był integralną częścią ich platformy 

SharePoint. Dodatkową korzyścią dla organizacji od lat korzystających z WEBCON 

BPS jest fakt, iż migracja nie wymusza korzystania z nowego interfejsu, dzięki czemu 

użytkownicy mogą pracować tak samo, jak dotychczas.

2.4.2.   interfejs modern

Każda instalacja dla SharePointa będzie również umożliwiała korzystanie z nowego 

interfesju WEBCON BPS Portal. Opcja ta dedykowana jest dla klientów, którzy oprócz 

dostarczenia swoim użytkownikom nowoczesnego interfejsu, chcą dążyć do unifi-

kacji przestrzeni roboczej w zakresie procesów biznesowych, a także ograniczyć czas 

poświęcony na administrację zbiorami witryn SharePoint.

Zgodnie z tym co przedstawiono wcześniej w dokumencie, możliwe jest także roz-

wiązanie hybrydowe, tj. osadzanie wybranych elementów WEBCON BPS Portalu w 

istniejących witrynach SharePoint. Wówczas użytkownicy otrzymają uaktualnione 

graficznie elementy interfejsu w ramach istniejących struktur platformy SharePoint. 
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POZOSTAŁE3. POZOSTAŁE USPRAWNIENIA
 I MODYFIKACJE

Poniżej przedstawiamy inne, istotne usprawnienia i modyfikacje, które zostały za-

implementowane w WEBCON BPS 2019. Prezentujemy tylko najważniejsze z nich, 

natomiast pełna lista zmian zostanie udostępniona w dniu premiery.

3.1   analiza przebiegu procesów

Funkcjonalnością debiutującą w nowej odsłonie systemu jest bezpośrednia odpo-

wiedź na sugestie użytkowników w postaci analizy przebiegu procesów. Umożliwia 

ona weryfikację ilości utworzonych elementów workflow w podanym przedziale 

czasu, zlicza ilość wejść do danego kroku oraz ilość przejść ścieżkami. Wyniki prezen-

towane są w formie graficznej z rozróżnieniem kolorystycznym, co pozwala na cih 

szybką analizę i interpretację.
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Analiza przebiegu procesów jest bardzo pomocnym rozwiązaniem w fazie testowa-

nia wdrażanych aplikacji, pozwalającym na zderzenie założeń teoretycznych z prak-

tycznym ich wykorzystaniem. Stanowi także wartościowe narzędzie w fazie optyma-

lizacji istniejących procesów biznesowych.

3.2   przenoszenie procesów łatwiejsze niż kiedykolwiek

Mechanizm export-import od lat jest jednym z głównych czynników wyróżniających 

WEBCON BPS na rynku rozwiązań low-code. Dzięki swojej użyteczności i prostocie 

użytkowania, zaskarbił sobie uznanie szerokiej rzeszy ekspertów odpowiedzialnych 

za dostarczanie aplikacji biznesowych. 

To właśnie z tego powodu, w każdej kolejnej wersji robimy wszystko, aby export-im-

port był jeszcze lepszy. Poza dotychczasową możliwością przeniesienia konfiguracji 

workflow, formularza, reguł biznesowych, źródeł danych i raportów w formie jed-

nego pliku, dołączyliśmy także możliwość łatwej migracji dodatków stworzonych z 

użyciem pakietu SDK. 

Dodaliśmy również opcję selektywnego wyboru eksportowanych elementów. 

Obecnie, nawet jeśli są ze sobą ściśle powiązane (np. dwa procesy wykorzystujące 

to samo źródło danych), użytkownik ma możliwość wskazania tylko tych elementów 

konfiguracji, które chce w danym momencie przenieść. 

Tym samym przenoszenie aplikacji stało się jeszcze prostsze, a czynności do manu-

alnego wykonania w trakcie migracji DEV-TEST-PROD zredukowane do minimum.

3.3   rest api

Wersja WEBCON BPS 2019 wprowadza możliwość korzystania z technologii REST 

przy tworzeniu rozwiązań integracji programistycznej z systemem. Nowe REST API 

zapewnia pełne wsparcie i możliwość startowania nowych elementów obiegu, 

przejścia ścieżkami orz modyfikacji zawartości elementu.


