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WEBCON BPS 
2021
Poznaj możliwości najnowszej odsłony platformy!



WEBCON BPS 2021 - co nowego?
WEBCON BPS 2021 to najnowsza wersja platformy digitalizacji procesów biznesowych. 

Usprawnienia, które przygotowaliśmy, pozwolą zwiększyć atrakcyjność już zbudowanych 

przez Państwa aplikacji, usprawnić zarządzanie nimi i ułatwić ich utrzymanie. 

Wprowadziliśmy również zupełnie nowe narzędzie o nazwie WEBCON BPS Designer Desk, 

które wesprze zbieranie wymagań dla nowych projektów oraz umożliwi niezwykle 

szybkie budowanie prototypów aplikacji – zarówno przez dział IT, jak i użytkowników 

biznesowych. 

Dziękujemy za Państwa zaufanie i zapraszamy do lektury dokumentu oraz zapoznania 

się z najnowszymi funkcjonalnościami WEBCON BPS w wersji 2021.
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DESIGNER DESK Przedstawiamy WEBCON BPS Designer Desk 

WEBCON BPS Designer Desk jest zupełnie nowym narzędziem w palecie twórców aplikacji. Zo-

stało stworzone, by wesprzeć proces zbierania wymagań biznesowych, przekazywania ich 
pomiędzy użytkownikami biznesowymi i departamentem IT, oraz prototypowania aplika-
cji. Pozwala znacząco usprawnić komunikację pomiędzy biznesem a IT i zdecydowanie przyspie-

szyć procesy uruchamiania i realizacji projektów budowy aplikacji biznesowych.

Dzięki wprowadzeniu WEBCON BPS Designer Desk:

Dzięki WEBCON BPS Designer Desk, kluczowi w organizacji użytkownicy biznesowi mogą zebrać 

wszystkie istotne parametry aplikacji w jednym miejscu, a nawet uruchomić prototyp wygene-

rowany na podstawie wprowadzonych do systemu wymagań i przetestować go w dobrze im 

znanym środowisku platformy WEBCON BPS. Walidując w ten sposób pierwotne założenia i sens 

biznesowy uruchamiania projektu, dostarczają departamentowi IT kompletne, dobrze udokumen-

towane wymagania. Co ważne, pracownicy działu IT mogą przejąć dalszą konfigurację stworzone-

go przez biznes szkieletu aplikacji, dzięki czemu raz wykonana praca nie zostaje utracona, a proces 

tworzenia rozwiązań jest znacznie przyspieszony. 

WEBCON BPS Designer Desk doskonale sprawdza się również w scenariuszach DevOps, gdzie pra-

cownicy departamentu IT tworzą aplikacje ramię w ramię z kluczowymi użytkownikami po stronie 

biznesu. Sposób wizualizacji przyjęty w nowym narzędziu jest łatwy do zrozumienia, a możliwość 

natychmiastowego uruchomienia prototypu powoduje, że łatwiej zweryfikować alternatywne 

wymagania w stosunku do aplikacji. 

Użytkownicy biznesowi mogą, prowadzeni krok po kroku przez narzędzie, zebrać wymagania 

dla aplikacji o charakterze procesowym – opisując założenia funkcjonowania formularza, zasady 

przypisywania zadań w obiegu i zakres pożądanej integracji z zewnętrznymi narzędziami – a 

następnie uruchomić i przetestować funkcjonalny prototyp takiej aplikacji. 

Użytkownicy departamentu IT (oraz tzw. power users), korzystając z dobrze znanego im już 

WEBCON BPS Designer Studio, mogą, na podstawie danych zebranych w WEBCON BPS Desi-

gner Desk, uzupełnić konfigurację prototypu o elementy wymagające pracy doświadczonych 

użytkowników platformy, a następnie przenieść aplikację na środowisko testowe i, docelowo, 

produkcyjne. 
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od wstępnego zbierania wymagań, oraz tworzenia i testowania prototypu (które są teraz możli-
we bez udziału departamentu IT), 

poprzez budowę kompletnej aplikacji biznesowej, jej zintegrowanie z używanymi przez firmę 
narzędziami informatycznymi i generację dokumentacji powykonawczej, 

aż po zarządzanie zmianami i ewolucją aplikacji, z pełną obsługą cyklu Dev-Test-Prod i automa-
tyczną generacją dokumentacji wprowadzanych zmian,

oraz wsparcie utrzymania i troubleshootingu tak utworzonych aplikacji. 

Wprowadzenie WEBCON BPS Designer Desk jest zwieńczeniem koncepcji kompleksowej platfor-

my obsługującej każdy etap tworzenia narzędzi dla biznesu: 
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ZMIANY I USPRAWNIENIA Zmiany i usprawnienia w WEBCON BPS Portal

Wraz z wersją 2021, wprowadzamy odświeżenie interfejsu WEBCON BPS Portal. Dzięki tej zmianie, 

aktualizacja systemu do nowej wersji spowoduje automatyczne, widoczne dla każdego użytkow-

nika, uaktualnienie wyglądu platformy. 

Równolegle do nowej, przejrzystej szaty graficznej, wprowadzamy również ulepszenia egronomii 

portalu:

ułatwiliśmy zarządzanie logotypem portalu w obrębie tematów, gdzie jednocześnie wprowadzi-
liśmy możliwość ustawienia obrazka tła,
 
dodaliśmy możliwość zmiany wielkości kafelka startu aplikacji – nowe mniejsze kafelki spraw-
dzają się doskonale w aplikacjach, gdzie możliwy jest start dużej ilości obiegów,

dodaliśmy nową sekcję „Ulubionych”, w ramach strony domowej portalu, dzięki czemu dostęp 
do najważniejszych dla użytkownika aplikacji jest jeszcze prostszy,

strona aplikacji została wzbogacona o możliwość przypięcia ulubionych raportów i dashboar-
dów użytkownika, w ramach sugerowanych elementów, natomiast w przypadku nowych użyt-
kowników, sekcja ta zostanie uzupełniona elementami najczęściej wykorzystywanymi w firmie 
(dotychczas pozostawała pusta do momentu zebrania danych o elementach najczęściej wyko-
rzystywanych przez takiego użytkownika).
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Będące istotną częścią WEBCON BPS Portal raporty otrzymały teraz możliwość ustalenia warunko-

wego formatowania kolumn. Umożliwia to przejrzyste wyróżnienie poszczególnych linii raportu, 

poprzez np. pokolorowanie wartości raportu na wybrany kolor, ustalenie tła wybranych komórek, 

a w trybie zaawansowanym, dodanie do raportu przycisków czy zamiana wyświetlania imienia i 

nazwiska kolumny typu „Osoba”, na pochodzące z Active Directory zdjęcie użytkownika. Dzięki tym 

zmianom, raporty zyskują nowe funkcjonalności oraz są bardziej przejrzyste i atrakcyjne wizualnie.



WEBCON BPS 2021 POWRÓT DO SPISU TREŚCI7

Nowy raport typu KPI pozwala wyświetlić czasy realizacji zadań w poszczególnych krokach obie-

gów – zestawiając je z czasami oczekiwanymi (docelowymi) edycji formularza w kroku oraz łączne-

go czasu przypisania zadania do użytkownika. Możliwość łatwej analizy trendów w perspektywie 

czasu oraz odnajdywania wąskich gardeł inspiruje do ciągłej optymalizacji procesów. Raport może 

być wykorzystywany jako element pełnoekranowy lub jako część dashboardów.

Założeniem interfejsu WEBCON BPS Portal jest możliwość osadzania jego poszczególnych elemen-

tów w ramach aplikacji i portali zewnętrznych, takich jak SharePoint Online, będący częścią śro-

dowiska Office 365. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie w zewnętrznych narzędziach m.in. 

raportów, wykresów, całych dashboardów lub nawet kompletnych stron aplikacji. W wersji 2021 

dodajemy widok osadzony wyników wyszukiwania, który może zostać dodany do strony wyszuki-

wania Microsoft Search. 

NOWE MOŻLIWOŚCI Nowe możliwości formularza

Nowy typ pola – harmonogram nieobecności

Wraz z wersją 2021, ujednoliciliśmy style stosowane w obrębie formularza, dodaliśmy nowe kon-

trolki i rozbudowaliśmy działanie tych już istniejących. Wprowadziliśmy zmiany wyglądu obszaru 

komentarzy oraz zmiany zachowania kontrolki załączników przy pracy z plikami PDF. Dzięki udo-

stępnieniu nowych reguł formularza, projektanci mają jeszcze więcej możliwości wpływania na 

jego zachowanie. 
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Nowa kontrolka urlopowa daje możliwość przejrzystej wizualizacji harmonogramu plano-
wanych nieobecności w ramach procesu urlopowego. Kontrolka prezentuje również informa-

cje o ilości wciąż dostępnych dni urlopu oraz tych dotychczas wykorzystanych przez pracownika. 

Możliwość predefiniowania dostępnych dla użytkownika formularza ilości poziomów struktury 

organizacyjnej i dostępność filtrowania listy pracowników pozwalają szybko odnaleźć potrzebne 

informacje – także w przypadku dużych firm, o skomplikowanej strukturze i dziesiątkach tysięcy 

pracowników.

Nowa kontrolka HTML to rozwiązanie, dzięki któremu możliwe staje się tworzenie własnych kon-
trolek formularza, bez konieczności programowania w .NET, lecz za pomocą kodu HTML 
oraz JScript. Kontrolka pozwala zachować interakcję z zachowaniem formularza, w tym zmianami 

zawartości innych kontrolek (pól). 

Nowy typ pola - HTML
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Rozbudowa list pozycji

Rozbudowa sekcji

W obrębie kontrolki listy pozycji dodaliśmy możliwość grupowania po wybranej kolumnie. Widok 

grupowany może być przy tym ustawiany niezależnie dla każdego z kroków procesu, co pozwala 

dostosować listy pozycji do rodzaju realizowanych przez użytkowników zadań. 

W ramach sekcji formularza, dodaliśmy możliwość przełączenia wyświetlania obejmowanych 

przez nią pól w tryb poziomy. Nowe ustawienie pozwala wyświetlić kilka pól obok siebie – na 

przykład po to, by pola ‘data od’ i ‘data do’ wyświetlane były obok siebie, zamiast jedno pod drugim. 
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Nowe reguły formularza

Dzięki wprowadzeniu nowych reguł, operowanie dynamiką zachowania formularza daje jeszcze 

więcej możliwości, a jednocześnie staje się prostsze.

 

Uprościliśmy sięganie do wartości poszczególnych kolumn (SELECT VALUES), w tym dodali-

śmy możliwość ich agregacji (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, DISTINCT) i manipulowanie zawarto-

ścią wierszy listy pozycji (FOR EACH ROW). Dodaliśmy również możliwość łatwego manipulowania 

stylami komórek listy pozycji z poziomu reguł formularza (SET CELL STYLE i pochodne). 

Umożliwiliśmy również ustawianie kursora (SET FOCUS) w obrębie wybranych pól formularza 

(dzięki czemu możliwe staje się projektowanie kolejności wypełniania pól przy pracy za pomocą 

samej klawiatury). 

Nowe funkcje, operujące na wartościach tekstowych, pozwalają łączyć wiele wartości w pojedyn-

czy ciąg znaków (CONCAT), rozdzielać ciąg znaków w oparciu o podany separator (SPLIT) i zwrócić 

element kolekcji o podanym indeksie. 

Wprowadziliśmy również funkcję umożliwiającą zliczenie ilości załączników na bieżącym formula-

rzu (ATTACHMENTS COUNT).
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ZMIANY W APLIKACJACHZmiany w aplikacjach mobilnych

Aplikacje WEBCON BPS dostępne dla systemu Android oraz iOS zostały gruntownie przebudowa-

ne, tak by bezpośrednio odzwierciedlić zmiany w WEBCON BPS Portal i ujednolicić doświadczenie 

użytkownika końcowego pomiędzy portalem i urządzeniami mobilnymi. Dodaliśmy również na-

tywną obsługę kodów kreskowych dla urządzeń z systemem iOS, w tym możliwość wyszukiwania 

elementów workflow po zeskanowania takiego kodu.



WEBCON BPS 2021 POWRÓT DO SPISU TREŚCI12

USPRAWNIENIAUsprawnienia w zakresie utrzymywania aplikacji i troubleshootingu 

Mając świadomość tego, jak istotnego znaczenia nabierają dla naszych klientów aplikacje two-

rzone na platformie WEBCON BPS, poświęciliśmy sporo pracy na usprawnienie mechanizmów 
diagnostyki zachowania portalu i formularza. Dzięki zmianom wprowadzonym w wersji 2021, 

identyfikowanie źródła ewentualnych problemów konfiguracyjnych staje się znacznie prostsze – 

co pozwala zminimalizować tzw. downtime i jak najszybciej przywrócić oczekiwaną funkcjonal-

ność aplikacji. 

Wprowadziliśmy znaczące zmiany w trybie diagnostycznym dostępnym w WEBCON BPS Portal. 

Uruchomienie go, rozpoczyna rejestrację zdarzeń na poziomie interfejsu użytkownika i daje do-

stęp do przeglądarki diagnostycznej, umożliwiającej:

Wprowadzone zmiany pozwalają łatwo określić powody braku widoczności i edytowalności pól, 

czy też przyjmowania przez nie - lub nie - stanu wymagalnego. Możliwe jest również szybkie zi-

dentyfikowanie elementu konfiguracji odpowiedzialnego za przyjęte przez pole wartości. 

Przeglądanie komunikatów ostrzeżeń i błędów,
 
Przeglądanie logów renderowania formularza, w tym nadawania wartości domyślnych dla pól, 
wykonania reguł biznesowych, reguł formularza, czy ustawiania wartości pola przez wybór war-
tości pola wyboru,

Wyszukiwanie logów dotyczących wskazanych pól formularza,

Wyszukiwanie obiektów, których czas renderowania przekracza wskazaną wartość.
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Kolejnym, silnie usprawnionym scenariuszem, jest analiza wydajności – dzięki możliwości wyświe-

tlenia czasu trwania każdej operacji (od czasu wykonania zapytania do źródła danych, aż do czasu 

wykonania reguł biznesowych), możliwe jest określenie wąskich gardeł, wpływających na końco-

we odczucia użytkownika systemu.

Jednocześnie, z poszerzeniem zakresu informacji prezentowanych przez tryb diagnostyczny, 

wprowadzamy możliwość zapisu rejestrowanej sesji i udostępnienia jej administratorowi systemu. 

W przypadku napotkania błędu działania, użytkownik uruchamia tryb diagnozowania, wykonywa-

ne przez niego operacje są ‚nagrywane’, a następnie udostępniane administratorowi, który może je 

przejrzeć w dogodnym dla siebie czasie. 
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NOWE I USPRAWNIONEPozostałe nowe i usprawnione funkcjonalności 

WEBCON BPS 2021 to szereg usprawnień, które rozszerzają możliwości funkcjonalne platformy, 

ułatwiają tworzenie i utrzymanie aplikacji oraz pozwalają lepiej eksploatować popularne na rynku 

technologie informatyczne. 

By rozszerzyć możliwości w zakresie autentykacji użytkowników WEBCON BPS Portal, dodaliśmy 

kompatybilność ze standardem OpenID Connect. Tym samym obsługujemy obecnie wszyst-

kich dostawców autentykacji (authentication providers) zgodnych z tym standardem, dzięki czemu 

możliwa staje się bezpośrednia autentykacja za pomocą Google, LinkedIn czy Live ID, bez koniecz-

ności uruchamiania komponentu WEBCON BPS Auth. 

Funkcjonalność ta jest szczególnie dużym usprawnieniem dla firm, które umożliwiają dostęp do 

aplikacji użytkownikom zewnętrznym (np. w modelach B2B, B2C) oraz takich, które nie korzystają 

z Active Directory lub Azure Active Directory.

Przy okazji wprowadzanej zmiany, umożliwiliśmy również niezależną konfigurację dostawcy lo-

gowania dla użytkowników WEBCON BPS Portal i WEBCON BPS Designer Studio, co w większości 

konfiguracji umożliwi pominięcie dodatkowego okna logowania do tego drugiego.

Autentykacja w standardzie OpenID

Dla instalacji typu standalone (nie bazujących na Microsoft SharePoint Foundation lub Microsoft 

SharePoint Server) zmieniliśmy sposób komunikacji pomiędzy WEBCON BPS Designer Studio a sil-

nikiem systemu (serwerem). Wykorzystywane dotychczas bezpośrednie połączenie bazodanowe 

zostało w całości zastąpione przez komunikację opartą na webservice. 

W ramach prac nad zmianą sposobu komunikacji, dodaliśmy również możliwość uruchamiania 

WEBCON BPS Designer Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal, przy zachowaniu 

kontekstu aplikacji – Studio otworzy się teraz automatycznie na obszarze aplikacji, z której korzy-

staliśmy, w obrębie Portalu. Dodaliśmy również obsługę instalacji WEBCON BPS Designer Studio 

bezpośrednio z poziomu Portalu i zadbaliśmy o jego automatyczną aktualizację na końcówkach 

użytkowników. 

Uwaga: instalacje oparte na Microsoft SharePoint w dalszym ciągu wykorzystują bezpośrednią 

komunikację bazodanową a wymienione wyżej opcje nie są dla nich jeszcze dostępne.

Komunikacja i ergonomia WEBCON BPS Designer Studio
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REGUŁY BIZNESOWENowe reguły biznesowe

Oprócz nowych reguł formularza (opisanych powyżej, w sekcji dotyczącej zmian w obrębie formu-

larzy), dodaliśmy również szereg nowych reguł biznesowych. 

Usprawnienie obsługi list pozycji staje się możliwe, dzięki funkcji umożliwiającej pobranie wszyst-

kich wartości wskazanej kolumny (SELECT VALUES), która może zostać użyta w połączeniu z ope-

ratorami agregującymi SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT i DISTINCT. Dzięki nim, tworzenie warunków 

odnoszących się do listy pozycji (takich jak: jeżeli suma wartości tabeli przekracza N wówczas…) nie 

wymaga już użycia zapytania bazodanowego i może być w prosty sposób zrealizowane za pomo-

cą reguły biznesowej. 

Dodaliśmy również nowe reguły (funkcje), pozwalające operować na ciągach znaków. Ich łączenie 

jest teraz możliwe dzięki funkcji CONCAT (znacznie zwiększając klarowność zapisu, w stosunku do 

koniecznego dotychczas użycia operatora + i pozwalając uniknąć konieczności konwersji wartości 

na typ tekstowy przed wykonaniem połączenia). 

Rozdzielanie wartości pola tekstowego staje się natomiast znacznie prostsze, dzięki wykorzysta-

niu nowej funkcji SPLIT, która tworzy kolekcję na podstawie wybranego separatora (na przykład 

przecinka, średnika czy #). Na tak uzyskanej kolekcji możemy następnie zastosować funkcję GET AT 

INDEX, która pozwala uzyskać wskazany jej element. 
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Z uwagi na stale rosnącą popularność standardu REST, wraz z wersją 2021 wprowadzamy znaczą-
ce usprawnienia w akcji obsługi wywołań webservice tego typu. 

Aby umożliwić zastosowanie akcji w stosunku do większej ilości dostępnych webservice, wpro-

wadzamy nową autentykację (authentication flow), opartą o standard OpenID. Nowa wersja akcji 

pozwala także niezależnie skonfigurować obsługę odpowiedzi (response) webservice, w zależności 

od wyniku jego działania (wykonanie poprawne lub niepoprawne). Dodaliśmy także obsługę do-

dawania custom headers oraz formatu przesyłania plików Multipart. 

Znaczące przyspieszenie konfiguracji wywołań webservice jest możliwe dzięki wbudowaniu w 

wersji 2021 interpretacji formatu Swagger. 

Nowo wprowadzona funkcja ATTACHMENTS COUNT zwraca liczbę załączników bieżącego formu-

larza, a funkcja GET ATTACHMENTS, pobiera ID załączników, przy czym jej konfiguracja jest zbli-

żona do konfiguracji akcji operujących na załącznikach i pozwala w prosty sposób określić rodzaj 

załączników, jakie bierzemy pod uwagę, to z której grupy pochodzą, jak również określić bardziej 

zaawansowane filtry.

Rozbudowa funkcjonalności akcji wywołania REST webservice

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się scenariusze wykorzystania platformy w dużych zespo-

łach IT, gdzie poszczególne rozwiązania tworzone są w podzespołach z wykorzystaniem WEBCON 

BPS Designer Studio w trybie Lite, administratorowi globalnemu platformy dajemy możliwość 
przypisania do źródła danych konkretnych aplikacji, w jakich może być ono wykorzystywane.

Dodaliśmy również możliwość otwarcia podglądu źródła danych bezpośrednio z poziomu konfi-

guracji źródła na polach wyboru.

Nowe możliwości zarządzania wykorzystaniem źródeł danych
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Obsługa wielojęzyczności jest ważnym priorytetem rozwoju platformy WEBCON BPS. W poprzed-

niej wersji dodaliśmy między innymi obsługę wielojęzycznych źródeł danych, teraz natomiast 

wzbogacamy konfigurację o możliwość ustalenia preferowanego języka globalnego oraz ję-
zyków poszczególnych aplikacji dla nowych użytkowników systemu. 

Dodalliśmy również możliwość niezależnego definiowania prefixu i suffixu dla pól liczbowych, 

dzięki czemu możliwe staje się zdefiniowanie formatu wyświetlania takiego jak $1,000.00 USD. 

Rozbudowa obsługi wielojęzyczności
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Wprowadzenie nowego trybu obsługi timeout’ów pozwala na natychmiastowe uruchomienie 

przypisanych do nich akcji i uruchomienie ścieżek przejścia, dzięki czemu – w niektórych scenariu-

szach - obsługa kolejki ich wykonania zostaje istotnie przyspieszona. 

Zmieniliśmy także sposób uruchamiania serwera SOLR (odpowiedzialnego za silnik wyszukiwania) 

i dodaliśmy nowe opcje konfiguracyjne umożliwiające indeksowanie w trybie pomijającym treść 

załączników i pozwalające wybrać, które pola formularza będą podlegać indeksacji, a w konse-

kwencji będą uwzględniane w trakcie wyszukiwania.

W WEBCON BPS 2021 zrealizowaliśmy również szereg prac mających na celu optymalizację ogól-

nej wydajności platformy oraz poprawę szybkości jej działania w specyficznych warunkach infra-

strukturalnych, m.in. usprawniliśmy pracę serwisu w zakresie obsługi kolejek. 

Wprowadziliśmy również nowy język systemowy – angielski-brytyjski, który charakteryzuje się eu-

ropejskim standardem formatu dat. 

Optymalizacja wydajności platformy

Mechanizm export-import jest integralną częścią platformy WEBCON BPS, która umożliwia auto-

matyczne i kompleksowe przenoszenie aplikacji i zmian w aplikacji pomiędzy środowiskami Dev 

– Test – Prod. W wersji 2021 uległ został rozbudowany o możliwość uwzględnienia w transporcie 

nie tylko definicji słowników (źródło wewnętrzne WEBCON BPS), ale również ich zawartości. Ozna-

cza to, że w momencie przenoszenia słownika (np. listy priorytetów, listy kategorii zakupo-
wych, etc.) pomiędzy środowiskami, nie ma już potrzeby ręcznego odtwarzania lub przyro-
stowej zmiany jego wartości. Analogiczna zasada działania została wprowadzona w odniesieniu 

do bibliotek szablonów. 

Wprowadziliśmy również możliwość ujęcia w transporcie definicji grup użytkowników BPS, wy-

dajną obsługę transportów przekraczających 250 MB oraz zoptymalizowaliśmy ogólną wydajność 

eksportu i importu paczek. Rozbudowie uległo również logowanie procesu. 

Rozbudowa mechanizmu export-import



WEBCON BPS 2021 POWRÓT DO SPISU TREŚCI19

API systemu zostało również rozbudowane o funkcje pozwalające na integrację platformy z plat-

formami podpisów cyfrowych, a przykłady dodatków SDK, umożliwiających połączenie z Cosign, 

Adobe Sign, Skribble i Autenti zostały opublikowane na GitHub na licencji Open Source, w formie 

kodów źródłowych oraz w wersji gotowej do użycia (skompilowanej). Dodatkowo, opublikowa-

liśmy artykuły szerzej opisujące ich konfigurację w ramach bazy wiedzy dostępnej w obszarze 

https://community.webcon.com

Istotnym elementem, o który wzbogaciliśmy API wersji 2021, są funkcje umożliwiające eksport i 

import danych formularza procesu (nagłówkowych, list pozycji i załączników, jak również metada-

nych instancji workflow). Podobnie jak w przypadku przykładowych integracji z platformami pod-

pisów cyfrowych, również i w tym przypadku przykładowe narzędzie inicjalnego importu danych 

wykorzystujące tak rozbudowane API opublikowaliśmy na platformie GitHub. 

ROZBUDOWA API Rozbudowa API platformy

Istotną częścią platformy WEBCON BPS jest zbiór webservice, pozwalających na wymianę informa-

cji pomiędzy WEBCON BPS a zewnętrznymi systemami informatycznymi. W WEBCON BPS 2021 
rozbudowaliśmy webAPI o dostęp do informacji wykorzystywanych przez Microsoft BOT 
Framework w celu tworzenia przyjaznych linków (np. dla Action Cards w środowisku Microsoft 

Teams). 

Poprzez API możliwe jest teraz również:

aktualizowanie danych połączeń (w szczególności zmiana danych autentykacyjnych, tzw. cre-
dentials), co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku środowisk, gdzie tego typu operacje 
wymagają automatyzacji i muszą być realizowane w wysokim reżimie bezpieczeństwa, bez udo-
stępniania danych logowania użytkownikom administracyjnym, 

zarządzanie grupami użytkowników BPS (w tym tworzenie nowych grup, dodawania i usuwanie 
użytkowników do grupy),

operowanie na załącznikach (dodawanie, usuwanie, zmiany atrybutów).

https://community.webcon.com 


WEBCON BPS 2021 POWRÓT DO SPISU TREŚCI20

MODEL SAASWEBCON BPS w modelu SaaS

W toku prac nad wersją 2021, dodaliśmy możliwość uruchomienia WEBCON BPS Designer 
Studio bezpośrednio z poziomu WEBCON BPS Portal – co wymagało przepięcia komunikacji 

pomiędzy aplikacją a silnikiem workflow na warstwę webservices. Z perspektywy użytkownika, uru-

chomienie aplikacji wymaga jednorazowej instalacji (aktualizacje realizowane są automatycznie) 

i powoduje otwarcie Designer Studio bezpośrednio w obrębie aplikacji, z której poziomu zostało 

ono otwarte. 

Dodaliśmy również możliwość korzystania z funkcjonalności OCR przez klientów planów Founda-

tion i Enterprise (podczas gdy w planie Enterprise Plus, silnik OCR był zawsze dostępny).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

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

