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WEBCON BPS 
2020
Poznaj możliwości najnowszej odsłony platformy!



WEBCON BPS 2020
Wersja 2020 wprowadza nowe funkcjonalności, które sprawią, że tworzenie

i użytkowanie aplikacji opartych o platformę WEBCON BPS będzie jeszcze prostsze 

i bardziej przyjemne. Poznaj najważniejsze nowości!
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ERGONOMIAJeszcze lepsza ergonomia i nowe funkcjonalności WEBCON BPS Portal

WEBCON BPS Portal jest cyfrowym biurkiem użytkownika, które gromadzi dostęp do wszystkich 

aplikacji, dokumentów i zadań procesowanych w aplikacjach stworzonych na platformie. 

W wersji 2020 udoskonaliliśmy ergonomię Portalu. Aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na indywidu-

alne potrzeby użytkowników, wprowadziliśmy szereg udogodnień, dzięki którym projektanci apli-

kacji będą mieli jeszcze większy wpływ na dostosowanie wirtualnego biurka. Możliwość ręcznego 

sortowania kolejności raportów i dashboardów, wyboru dashboardu, jako strony głównej aplikacji, 

oraz szersze możliwości samego dashboardu – z nowymi widgetami, które pozwalają na przykład 

osadzić raport Power BI - dzięki wprowadzonym zmianom użytkownik otrzymuje kompletny pa-

kiet najważniejszych informacji dla danego procesu. 
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FORMULARZENowe możliwości formularzy

Wraz z nową wersją usprawniliśmy ergonomię korzystania z formularza. Pojawiły się nowe ozna-

czenia tooltipów (podpowiedzi ekranowych) dla pól formularza, dodaliśmy możliwość łatwiejsze-

go przeglądania załączników w oknie podglądu, oraz możliwość ich pobrania bezpośrednio z tego 

poziomu. Dodaliśmy również możliwość wklejenia załącznika bezpośrednio ze schowka systemo-

wego. 

Bardzo ważnym usprawnieniem jest nowy sposób otwierania formularzy powiązanych – dzięki 

niemu, zamiast otwierać taki formularz w nowym oknie, domyślnie wykorzystane zostanie okno 

podglądu. Funkcjonalność drastycznie usprawnia korzystanie z aplikacji złożonych w wielu obie-

gów, podobiegów i typów formularzy.

Dla przeglądarki Internet Explorer dodaliśmy możliwość podpisywania załączników Word, Excel 

oraz PDF za pomocą podpisów cyfrowych – certyfikatów z centralnego magazynu certyfikatów 

systemu Windows.  
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OCRWidok OCR

W wersji 2020 dodaliśmy możliwość wyświetlenia widoku weryfikacji OCR w trybie formularza 

modern – oznacza to, że tryb weryfikacji jest obecnie dostępny zarówno dla środowisk opartych o 

Microsoft SharePoint jak i instalacji standalone. 

MICROSOFT TEAMSWEBCON BPS w Microsoft Teams

Od teraz możesz korzystać z WEBCON BPS w 

ramach Microsoft Teams! Instalacja dodatku 

pozwala umieszczać w oknie rozmów oraz 

grup wybrane elementy aplikacji budowa-

nych w WEBCON BPS. Przypięcie konkretne-

go formularza elementu workflow, raportu, 

dashboardu, listy zadań czy całej aplikacji po-

zwala wyświetlać te elementy  bez koniecz-

ności opuszczania Teams. 
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OUTLOOKWEBCON BPS w Outlook Online & Outlook dla MacOS

Dzięki nowej wersji dodatku dla  Outlook, również użytkownicy klienta Outlook 365 i Outlook dla 

MacOS, a także użytkownicy mobilnej wersji Outlooka, mogą wyświetlić szczegóły powiązanego 

z wiadomością e-mail formularza elementu workflow, edytować formularz, uruchamiać akcje czy 

wybierać dostępna ścieżki przejścia (np. akceptację). 

JĘZYKI FORMULARZYWiele języków formularzy i workflow

WEBCON BPS 2020 wprowadza kolejne zmiany i udoskonalenia w zakresie wielojęzyczności for-

mularzy i obiegów dokumentów. Dzięki nim wykorzystanie platformy w organizacjach wielona-

rodowych, w których wykorzystywane jest wiele języków, staje się jeszcze prostsze.  W wersji 2020 

dostępnych jest 6 języków interfejsu: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Jed-

nocześnie, dzięki udostępnieniu narzędzia tłumaczenia interfejsu w postaci aplikacji online, nasi 

klienci i partnerzy mogą teraz modyfikować istniejące i tworzyć nowe wersje językowe systemu. 

W WEBCON BPS 2020 możliwe jest wykorzystanie tak tworzonych wersji bezpośrednio po ich przy-

gotowaniu – bez konieczności interakcji z WEBCON. 

Jednocześnie wraz z nową wersją wprowadziliśmy zmiany w interfejsie wielojęzycznych pól wy-

boru – tak by możliwe było łatwiejsze ich konfigurowanie. Dla pól typu decimal, możliwe jest teraz 

ustawienie automatycznego wyświetlania separatora miejsc dziesiętnych i tysięcy. Również akcja 

generacji dokumentów Word została zmodyfikowana tak, by lepiej radzić sobie z tym zagadnie-

niem.  
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SZTUCZNA INTELIGENCJA Sztuczna Inteligencja w WEBCON BPS 2020

Wraz z wersją 2020 rozszerzamy wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemie. Od teraz dostęp-

ne są dwa nowe widoki w ramach panelu ‘warte uwagi’. 

Widok anomalii wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji by wskazać takie instancje workflow 

(dokumenty w ramach obiegu), dla których proces akceptacji odbiega od normy. System typuje 

na przykład:

 wnioski urlopowe, które zostały złożone po dacie urlopu lub dotyczą wyjątkowo długich  

 urlopów,

 faktury, których wartość znacząco odbiega od wartości typowych dla danego departa 

 mentu organizacji,

 umowy, które są wyjątkowo wiele razy przesyłane pomiędzy krokami negocjacji i wprowa 

 dzania zmian.

Widok elementów sugerowanych zwraca uwagę użytkowników na przykład na obiegi dokumen-

tów, które: 

 zostały uruchomione lub zaakceptowane przez współpracowników, 

 zostały uruchomione przez użytkownika i zostały niedawno zaakceptowane, 

 są częścią aplikacji często używanych przez użytkownika,

 zawierają formularz, na którym pojawia się osoba użytkownika.

Dodatkowo, Dzięki wprowadzeniu nowej zmiennej indeksu normalności instancji, reguły bizne-

sowe obiegu mogą zostać wzbogacone o dodatkowe kroki akceptacji wymagane tylko wówczas, 

gdy dany obieg odbiega od standardu. System będzie również samodzielnie uczył się, jakie warto-

ści w organizacji stanowią normę, a jakie od niej odbiegają i wymagają dodatkowej uwagi.
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RAPORTY OPERACYJNEWydajność raportów operacyjnych

Wersja 2020 wprowadza możliwość oparcia raportów operacyjnych o bazę indeksu SOLR. Dzięki 

temu zapytania użytkowników będą obsługiwane przez silnik wyszukiwania zapewniając znaczą-

ce przyspieszenie czasów odpowiedzi systemu, a jednocześnie nie będą obciążać bazy transakcyj-

nej platformy WEBCON BPS.  

Raporty oparte o SOLR dają również możliwość prezentowania i dostępu do załączników bezpo-

średnio z poziomu raportu – bez potrzeby otwierania formularza. 

RAPORTY I ŹRÓDŁARaporty operacyjne i źródła danych WEBCON BPS 
dla danych z list pozycji formularza

W wersji 2020 dodajemy możliwość tworzenia raportów bazujących na wskazanej liście pozy-

cji formularza. Jednocześnie wprowadzamy analogiczną możliwość w zakresie konfiguracji we-

wnętrznego źródła danych WEBCON BPS. 
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NOWE TYPY PROCESÓWNowe typy procesów

W WEBON BPS 2020 wprowadzamy dwa nowe typy procesów, które pozwolą:

 wprowadzać słowniki wykorzystywane w polach wyboru w aplikacjach

 przechowywać szablony dokumentów, które są wykorzystywane do generowania doku 

 mentów w ramach aplikacji. 

Funkcjonalność będzie alternatywą do wykorzystania list i bibliotek dokumentów SharePoint – 

użytkownicy będą mogli zarządzać słownikami, wprowadzać nowe elementy słowników, nowe 

szablony dokumentów do systemu, bezpośrednio z poziomu portalu WEBCON BPS.

W momencie tworzenia procesu słownikowego lub dokumentowego, WEBCON BPS automatycz-

nie tworzy stosowne raporty oraz źródła danych – tak by można było niezwłocznie rozpocząć 

korzystanie z tych elementów. Jednocześnie wprowadzamy zmiany w mechanizmie importu / 

eksportu, dzięki którym w przypadku przenoszenia aplikacji między środowiskami deweloper-

skim, a testowym, a produkcyjnym, przeniesione zostaną nie tylko definicje procesów, ale również 

ich zawartość – a więc elementy słownika i szablony dokumentów – ta funkcjonalność zostanie 

wprowadzona w najbliższej aktualizacji wersji 2020. W ten sposób mechanizm eksportu / importu 

aplikacji obejmuje wszystkie elementy aplikacji biznesowej i pozwala na kompleksowe i automa-

tyczne migrowanie aplikacji pomiędzy wieloma środowiskami, w tym tworzenie aplikacji predefi-

niowanych. 
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REGUŁY BIZNESOWEReguły biznesowe w regułach formularza

W wersji 2020 wprowadzamy możliwość wykorzystania reguł biznesowych w ramach reguł for-

mularza. Ta zmiana oznacza nowe, potężne możliwości rozbudowy logiki działania formularzy. 

Osadzenie reguły biznesowej daje możliwość wykorzystania funkcji dotychczas niedostępnych 

w regułach zachowania formularzy i jednocześnie otwiera dostęp do zapytań SQL oraz wywołań 

SDK – a co za tym idzie umożliwia sterowanie zachowaniem pól i sekcji formularza, jak również 

realizację wyliczeń, z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł danych, funkcji, procedur i zapytań 

SQL oraz .NET. 

UPRAWNIENIA

WEBAPI I SDK 

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników – grupy BPS

webAPI i SDK w WEBCON BPS 2020

W wersji 2020, dla środowisk typu standalone (brak SharePoint) wprowadzamy możliwość definio-

wania grup BPS, które mogą być wykorzystywane do nadawania uprawnień i ról w systemie, na 

zasadach dotychczas dostępnych dla grup SharePoint i AD.

Wraz z wersją 2020 wprowadzamy istotne usprawnienia webAPI systemu WEBCON BPS. Znaczące 

rozszerzenie listy dostępnych metod REST API skutkuje możliwościa wywołania poprzez 

webAPI większości operacji dostępnych dla użytkownika na poziomie formularza. Dodaliśmy rów-

nież możliwość wywoływania raportów poprzez webAPI. Całość weAPI jest udokumentowana w 

standardzie Swagger. Zoptymalizowaliśmy także sposób rejestracji dodatków SDK, co znacząco 

ułatwi i przyspieszy możliwość korzystania z nich w systemie. Dzięki dodaniu nowych bibliotek 

projektu do NPM i github tworzenie dodatków jest jeszcze prostsze.
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WEBCON BPS SAAS WEBCON BPS SaaS i model subskrypcyjny

WEBCON BPS od wersji 2020 jest dostępny – jak dotychczas – dla instalacji on-prem i private Cloud 

(opartej np. o Azure VM z systemem Windows oraz SQL Server). Nowością jest trzeci typ środowi-

ska – tzw. vendor-based, multi-tenant SaaS. Co bardzo istotne, WEBCON BPS w chmurze korzysta 

dokładnie z tego samego silnika co dotychczasowe instalacje, a to oznacza możliwość przenosze-

nia instalacji platformy pomiędzy modelami SaaS, IaaS oraz on-prem, bez konieczności konfiguro-

wania aplikacji od nowa. 

Jednocześnie wprowadzamy nowy typ licencjonowania produktu – subskrypcje. Będą one do-

stępne zarówno dla środowiska SaaS (w tym przypadku miesięczna lub roczna opłata licencyjna 

pokrywa zar,ówno koszty licencji platformy jak i infrastruktury dostarczanej przez WEBCON) jak 

również IaaS i on-prem (opłata miesięczna obejmuje tylko licencje).

Oferta SaaS uwzględnia również propozycję dla klientów, których strategia zakłada wykorzystanie 

modeli SaaS, ale którzy chcą korzystać ze środowiska dedykowanego (single-tenant). 

Dotychczasowy model sprzedaży licencji typu perpetual zostanie zachowany w wersji 2020 jako 

alternatywa dla środowisk on-prem oraz IaaS.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

https://webcon.com/pl/kontakt/

