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we find that about 60 percent of all jobs have
at least 30 percent of activities that are

technically automatable, based on technologies
available today

© McKinsey, mid-2017



Automatyzacja = technologia

 Aplikacje biznesowe są źródłem automatyzacji bądź 
komponentem umożliwiającym wyegzekwowanie zmian 
organizacyjnych i proceduralnych wymaganych by 
automatyzacje przyniosły oczekiwane efekty. 

 Potrzebujemy więcej aplikacji niż kiedykolwiek. 



w 2020 Europie zabraknie 
500 000 IT professionals



…oraz 250 000 e-leaderów



by 2024, low-code application development 
will be responsible for more than 65% of 

application development activity

© Gartner, 2019



Misja WEBCON

 Tworzyć najlepszą platformę automatyzacji procesów 
biznesowych – dzięki, której cyfrowa transformacja staje się 
rzeczywistością. 



Założenia WEBCON BPS

Szybkie i proste tworzenie kompletnych rozwiązań

Technologia InstantChange™, która zmienia sposób w 
jaki aplikacje są dostarczane i rozwijane

Niskie nakłady na utrzymanie zbudowanych rozwiązań –
stabilność, wydajność i kompleksowość



Ewolucja roli CIO

trusted

operator

business

cocreator

change

instigator

© Deloitte Global CIO Survey 2018



InstantChange™ zmienia wszystko

 dobrze udokumentowane wymagania

 pełny cykl produkcyjny i application staging

 IAT/UAT/PAT i dokumentacja

 sponsor projektu i budżet

 harmonogram i alokacja zasobów

 porażka nie wchodzi w grę

 aplikacja powstaje równolegle do powstających i 
stale zmieniających się założeń

 testing on production

 brak sponsora i budżetu

 krótkie terminy i niska dostępność zasobów

 z porażką trzeba się liczyć

klasyczny

(waterfall)

szalony

(agile)



Koncentracja na celu biznesowym

 Pareto 80:20

 Jak najszybsze uruchomienie 
produkcyjne po osiągnięciu 
MVP

 Stała ewolucja aplikacji w 
ramach pojawiających 
się istotnych wymagań 
biznesowych



WEBCON BPS 2020



400 
klientów

40 
partnerów

50 
aktywnych

projektów

19 
konferencji

1 
Superhero 

Camp



doświadczenie projektowe 
zapisane w kodzie WEBCON BPS



WEBCON BPS 2020

Nowe funkcjonalności

 AI w służbie procesów

 Solidny fundament

WEBCON BPS SaaS



WEBCON BPS Portal



Ergonomia i dostosowanie portalu



Dashboardy: więcej możliwości



Raporty: nowe możliwości 

Raporty list pozycji 



Nowe typy raportów



Formularz: nowe możliwości



Formularz: widok weryfikacji OCR



Formularz: nowe kontrolki



WEBCON BPS i o365



Portal: tłumaczenia



WEBCON BPS AI



Self driving?

 Automatyczne odkrywanie 
zależności w procesie

Oznaczanie instancji 
indeksem normalności



Warte uwagi: sugerowane i anomalie

 Przejścia rzadko używanymi 
ścieżkami

 Nienormalnie długie czasy trwania 
instancji lub przebywania w kroku

 Ponad przeciętna ilość zapisów 
instancji

 Zależności między polami 
formularza odbiegają od 
standardu



WEBCON BPS fundament



Wydajność: architektura

Optymalizacja mechanizmów:
 zapisu formularza

 zapisu list pozycji

 zapisu historii zmian

 przejścia ścieżką

 Znaczące przyspieszenie mechanizmu importu i eksportu



Wydajność: raporty



Raporty operacyjne: SOLR

Indeks SOLRBazy SQL

Działania użytkowników



Nowe typy procesów

• Możliwość 
przeniesienia 
kompletnej
aplikacji

• Słowniki aplikacyjne

• Szablony 
dokumentów



Konfiguracja procesów

Możliwość oparcia konfiguracji procesów i formularzy o źródła 
danych SOLR

Możliwość odczytywania list pozycji poprzez źródło BPS

 Źródło danych typu WEBCON BPS

 Źródło danych typu Microsoft Graph

Grupy WEBCON BPS

Możliwość wykorzystania reguł biznesowych w regułach 
formularza



webAPI i SDK

 Znaczące zwiększenie ilości dostępnych metod w REST API 

 Większość operacji dostępnych dla użytkownika z poziomu inrterfejsu
formularza jest teraz dostępna również poprzez webAPI

 Zmiana sposobu rejestracji dodatków SDK

Nowe projekty npm/github



Dostosowanie formularzy

Dostosowanie kontrolki

Własna kontrolka przechowująca dane w bazie WEBCON BPS

Własny formularz z danymi poza WEBCON BPS



WEBCON BPS w chmurze



WEBCON BPS w chmurze

SaaS IaaS on-prem

Licencje typu ‚perpetual’

Subskrypcja



WEBCON BPS: what’s next?



Q: jak efektywniej tworzyć aplikacje?



Citizen developers?



Łatwiejsze tworzenie aplikacji w IT

 Tworzenie aplikacji w ramach departamentu IT:
 Łatwiejsze, szybsze, wymagające mniejszych kompetencji technicznych

 Lepsza współpraca z biznesem
 Zrozumiałe dla biznesu, pozwalające go zaangażować w proces 

tworzenia

 Szybkozmienne, tak by móc koncentrować się na efektach biznesowych



Zrozumiałe dla biznesu



Designer Studio Lite

 Zmiany w Designer Studio Lite:

 Umożliwienie przekazania tworzenia danej aplikacji biznesowej 
zaawansowanym użytkownikom 

 Zmiany w mechanizmie zarządzania dostępem do źródeł danych

 Ograniczenie uprawnień dla operacji SQL



Akademia WEBCON

 Cykl szkoleń obejmujący:

 Wprowadzenie do Designer Studio

 Zaawansowane wykorzystanie Designer Studio

 Prowadzenie analizy wymagań biznesowych

 Prowadzenie projektów budowy aplikacji biznesowych

 Najlepsze praktyki tworzenia aplikacji



Designer Desk

 Silnie uproszczona wersja Designer Studio przeznaczona dla 
biznesu

 Pozwoli zaprojektować narzędzie i je uruchomić

 Pozwoli stworzyć kręgosłup procesu wskazując jaka praca jest 
wymagana w dziale IT

 Pozwoli znacząco skrócić czas realizacji projektów dla 
użytkowników świadomych swoich potrzeb

 Promuje współpracę między IT i biznesem



WEBCON BPS 2020



dziękujemy


