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1. Wprowadzenie 
Spis zmian w SDK i API w stosunku do wersji 2017.1. Wypisane są zmiany, które łamią kompatybilność 

kodu lub zmieniają zachowanie istniejącego kodu. 
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2. Zmiany w SDK 
 

2.1. Nowe biblioteki SDK 

 

Zostały utworzone nowe biblioteki SDK: 

WebCon.WorkFlow.SDK.SP – zawiera klasy bazowe kontrolek wyświetlanych w interfejsie 

Classic (SharePoint); 

WebCon.WorkFlow.SDK – zawiera klasy bazowe z częścią logiczną dodatków (uruchamiane 

niezależnie od interfejsu), oraz klasy narzędziowe SDK (dostępne do tej pory w 

WebCon.WorkFlow.SDK.Logic) 

Biblioteka WebCon.WorkFlow.SDK.Logic została usunięta, natomiast 

WebCon.WorkFlow.SDK.Objects nie powinna być od wersji 2019 stosowana. 

 

2.2. Klasy bazowe dodatków 

 

W wersji 2019 zmianie uległy klasy bazowe dodatków. 

 

2.2.1. Klasy bazowej konfiguracji dodatków 

Właściwości konfiguracyjne dodatków muszą być umieszczane w osobnych klasach, 

dziedziczących po nowej  klasie bazowej:  PluginConfiguration.  

 

2.2.2. Generyczne klasy bazowe dodatków 

Klasy bazowe poszczególnych typów dodatków stały się generyczne 

CustomAction<TConfig>: where TConfig:PluginConfiguration 

 

Do zaimplementowania dodatku w wersji 2019 konieczne jest napisanie przynajmniej dwóch 

klas:  

 klasy zawierającej właściwości konfiguracyjne dodatków 

  klasy z logiką dodatku - dziedziczącej po klasie bazowej danego typu i będącą klasą 

generyczną od klasy konfiguracyjnej. 

 

Do konfiguracji dodatków z jego logiki można odwołać się przez właściwość: Configuration. 
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Było: 

    public class MyAction : WFCustomAction 
    { 
        [ConfigEditableText(DisplayName = "My property")] 
        public string Prop1 { get; set; } 
 
        public override void Run(RunCustomActionParams args) 
        { 
            var p = Prop1; 
        } 
    } 

 

Jest: 

    public class MyAction : CustomAction<MyConfig> 
    { 
        public override void Run(RunCustomActionParams args) 
        { 
            var p = Configuration.Prop1; 
        } 
    } 
 
    public class MyConfig: PluginConfiguration 
    { 
        [ConfigEditableText(DisplayName = "My property")] 
        public string Prop1 { get; set; } 
    } 
 

2.2.3. Wydzielenie części logicznej i interfejsowej kontrolek 

Komponenty posiadające własny interfejs: kontrolki użytkownika i rozszerzenie atrybutów, oraz 

kontrolka mogąca ten interfejs bezpośrednio modyfikować: rozszerzenie list pozycji, zostały 

podzielone na dwie części: 

 Część interfejsową – związana bezpośrednio z wyświetlaniem kontrolki w danym 

środowisku. Obecnie jest dostępna tylko część interfejsowa dla środowiska SharePoint 

 Część logiczną – związaną z logiczną częścią kontrolki: np. przekazywanie danych do 

zewnętrznego systemu. Część logiczna może być powiązana z częścią interfejsową, ale 

jej uruchomienie jest on niej niezależne, np. w przypadku wystartowania dokumentu 

przez akcję na timeout: część interfejsowa nie zostanie uruchomiona, a część logiczna 

tak. 

Obydwie części muszą używać tej samej klasy konfiguracyjnej. 
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Było: 

   public class MyItemsListCustomization : WFSubelementsCustomization 
    { 
        [ConfigEditableText(DisplayName = "My property")] 
        public string Prop1 { get; set; } 
 
        public override void OnCellDisplay(CellDisplayParams args) 
        { 
            args.IsReadOnly = IsRowReadonly(args.SubElementsValues, args.ConfigRowIndex, 
Prop1); 
        } 
 
        public override void OnBeforeElementSave(BeforeSaveParams args) 
        { 
            SendToCrm(args.SubElementsValues); 
        } 
 
    } 
 

Jest: 

    public class MyConfig : PluginConfiguration 
    { 
        [ConfigEditableText(DisplayName = "My property")] 
        public string Prop1 { get; set; } 
    } 
 
    public class MyItemsListCustomization : 
WebCon.WorkFlow.SDK.ItemListPlugins.ItemsListExtension<MyConfig> 
    { 
        public override void OnBeforeElementSave(BeforeSaveParams<ItemListExtensionContext> 
args) 
        { 
            SendToCrm(args.Context.CurrentItemsList); 
        } 
        
    } 
 
    public class MyItemsListCustomizationSP : 
WebCon.WorkFlow.SDK.SP.ItemListPlugins.ItemListExtensionSP<MyConfig> 
    { 
      
        public override void OnCellDisplay(CellDisplayParams args) 
        { 
            args.IsEditable = !IsRowReadonly(args.Context.CurentItemRow, 
Configuration.Prop1); 
        } 
 
    } 
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2.3. Manifest dodatków 

Z klasy bazowej zostały usunięte nazwa i opis dodatku. Od wersji 2019 podaje się je w pliku 

manifestu dodatków. Jest to plik typu json opisujący dostępne w projekcie dodatki, a także 

powiązania między częścią interfejsowa i logiczną kontrolek. 

Poniżej przykład manifestu: 

[ 
  { 
    "Type": "CustomAction", 
    "Name": "New Action", 
    "Description": "", 
    "Assembly": "Webcon.BPSExt.NewSDK", 
    "Class": "Webcon.BPSExt.NewSDK.NewAction" 
  }, 
  { 
    "Type": "CustomDataSource", 
    "Name": "My data source", 
    "Description": "", 
    "Assembly": "Webcon.BPSExt.NewSDK", 
    "Class": "Webcon.BPSExt.NewSDK.TestDataSource" 
  }, 
  { 
    "Type": "FormFieldExtension", 
    "Name": "Test FormFieldExt", 
    "Description": "", 
    "Assembly": "Webcon.BPSExt.NewSDK", 
    "Class": "Webcon.BPSExt.NewSDK.Layouts.AttExtLogic", 
    "SPUrl": "/_layouts/15/WebCon/attributeExtensions/AttributeExtension1.ascx" 
  }, 
  { 
    "Type": "CustomFormField", 
    "Name": "Test custom ctrl", 
    "Description": "", 
    "Assembly": "Webcon.BPSExt.NewSDK", 
    "Class": "Webcon.BPSExt.NewSDK.Layouts.CustomControlLogic", 
    "SPUrl": "/_layouts/15/WebCon/CustomControls/CustomControCustomActionl1.ascx" 
  }, 
  { 
    "Type": "ItemListExtension", 
    "Name": "Items list Logic", 
    "Description": "", 
    "Assembly": "Webcon.BPSExt.NewSDK", 
    "Class": "Webcon.BPSExt.NewSDK.ItemsListCustomizations.SampleLogic", 
    "SPAssembly": "Webcon.BPSExt.NewSDK.SP", 
    "SPClass": "Webcon.BPSExt.NewSDK.SP.ItemsListCustomizations.Sample" 
  } 
] 
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Dostępne parametry: 

Type Typ dodatku. Dostępne wartości: 

CustomAction, CustomBusinessRule, 

CustomDataSource, CustomFormField, 

FormFieldExtension, ItemListExtension,  

CustomLabelPrint 

Name Nazwa dodatku 

Description Opis 

Assembly Nazwa biblioteki z dodatkiem (lub jego częścią 

logiczną) 

Class Pełna nazwa klasy dodatku (jego części 

logicznej) 

SPAssembly Nazwa biblioteki z częścią interfejsową 

SharePoint dodatku, używana tylko dla 

ItemListExtension 

SPClass Pełna nazwa klasy z częścią interfejsową 

SharePoint dodatku, używana tylko dla 

ItemListExtension 

SPUrl Adres kontrolki SharePoint, w formacie: 

"/_layouts/15…”, używany dla 

CustomFormField i FormFieldExtension 

 

 

2.4. Struktura projektów w Visual Studio 

Podczas migracji do wersji 2019 należy wydzielić dwa projekty: 

 projekt z częścią logiczną – typu class library 

 Powinien zawierać dodatki nieposiadające interfejsu (np. akcje, źródła danych), oraz część 

logiczną kontrolek 

 

 projekt z częścią interfejsową (typu SharePoint – BPS Extensions lub SharePoint - 

Project) 

 Powinien zawierać wszystkie kontrolki (ASCX i ich klasy bazowe), oraz zasoby używane 

przez kontrolki (pliki JS, CSS) 

 

Jeden z projektów powinien dodatkowo zawierać plik JSON z manifestem dostępnych 

dodatków. 
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2.5. Paczki dodatków 

Od wersji 2019 pojawił się mechanizm paczek dodatków. Paczka to plik zip zawierający w sobie 

wszystkie niesystemowe DLL niezbędne do działania logiki dodatków, oraz plik manifestu 

opisujący dodatki (jeden plik typu JSON, o dowolnej nazwie). 

Przed rejestracją nowego dodatku w BPS Studio, należy utworzyć i zapisać w nim paczkę 

dodatków. 

Można to zrobić w BPS Studio na panelu dodatków (w tym samym miejscu, co rejestracja 

dodatków). 

Po zarejestrowaniu i zapisaniu paczki, można wybrać dodatek do takiej paczki należący. 

Wprowadzenie mechanizmu paczek dodatków wiąże się z wymagalnością wersjonowania plików 

bibliotek. Obecnie nie ma możliwości zarejestrowania paczek zawierających DLL o tej samej 

pełnej nazwie assembly, ale różnej zawartości. Zmiana zawartości wymaga zmiany wersji 

biblioteki. 

Paczki dodatków zostały włączone do mechanizmu importu/eksportu procesów w BPS Studio. 

Dodatki będące kontrolkami ASCX (CustomFormField i FormFieldExtension) muszą składać się z 

dwóch części: 

 WSP zawierającego część interfejsową dodatku 

 paczki z DLL dodatku i jego manifestem (jeśli występuje również DLL części logicznej) 

WSP nie podlega mechanizmom importu/eksportu i należy go wdrożyć na SharePoint we 

własnym zakresie. 

 

Po migracji bazy danych do wersji 2019 automatycznie zostaną utworzone paczki dodatków (bez 

zawartości). Proces migracji dodatków należy dokończyć ręcznie: 

 zmigrować dodatki do nowej wersji SDK 

 przygotować manifest opisujący dodatki 

 utworzyć plik zip z bibliotekami i manifestem JSON 

 wgrać na pustej utworzonej migracji nową zawartość 
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2.6. Migracja WebCon.WorkFlow.SDK.Objects 

 

Poniżej lista typów dodatków dostępnych w  WebCon.WorkFlow.SDK.Objects i ich odpowiedniki 

w wersji 2019 

 

2.6.1. WFCustomAction 

Nowa klasa bazowa akcji użytkownika to CustomAction<TConfig>. Od wersji 2019 zostało 

rozdzielone wywołanie akcji Cyklicznej (bez kontekstu elementu) od akcji która wykonywana w 

kontekście elementu (timeout, na przejściu, na belce). 

Aby napisać akcję uruchamianą bez kontekstu elementu należy nadpisać metodę: 

RunWithoutDocumentContext(RunCustomActionWithoutContextParams args) 

 

 

Jeśli akcja ma być dostępna jednocześnie jako akcja cykliczna (poza kontekstem elementu) i jako 

np. Przycisk menu należy z metody Run wywołać metodę RunWithoutDocumentContext 

 

   public override void Run(RunCustomActionParams args) 
        { 
            RunWithoutDocumentContext(new RunCustomActionWithoutContextParams(args)); 
        } 
 
        public override void RunWithoutDocumentContext(RunCustomActionWithoutContextParams 
args) 
        { 
            HandleActionWithoutDocumentContext(args); 

 } 

 

Poniżej lista właściwości dostępnych w akcji użytkownika i ich odpowiedników w obecnej wersji. 

Wersja 2017 Wersja 2019 

WFCustomAction CustomAction<TConfig> 

WFCustomAction.WorkFlowObject.SelectedPath 

WFCustomAction.WorkFlowObject.StartPath 

WFCustomAction.WorkFlowObject.StartStep 

WFCustomAction.WorkFlowObject.PreviousStep 

WFCustomAction.WorkFlowObject.CurrentStep 

WFCustomAction.WorkFlowObject.NextStep 

 

Dostępne w metodzie Run jako 

args.TransitionInfo 
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WFCustomAction.WorkFlowObject.ElementCurrent Dostępne w metodzie Run jako 

args.Context.CurrentDocument 

 

WFCustomAction.WorkFlowObject.WorkFlowDefinition 

WFCustomAction.WorkFlowObject.WorkFlow 

WFCustomAction.WorkFlowObject.IsElementNew 

WFCustomAction.WorkFlowObject.ModifiedBy 

WFCustomAction.WorkFlowObject. IsInAdminMode 

Dostępne w metodzie Run jako 

args.Context lub 

args.Context.CurrentDocument 

 

 

 

WFCustomAction.WorkFlowObject.AssignedPersons 

WFCustomAction.WorkFlowObject.AssignedPersonsDW 

Dostępne w metodzie Run jako 

args.TransitionInfo.TasksToAdd 

WFCustomAction.SelectedPath Dostępne w metodzie Run jako 

args.TransitionInfo.CurrentPathID 

SelectedAction Dostępne w metodzie Run jako 

args.Context.CurrentActionID 

NextStepId Dostępne w metodzie Run jako 

args.TransitionInfo. NextStepID 

ElementCurrent Dostępne w metodzie Run jako 

args.Context.CurrentDocument 

PluginName Przeniesione do manifestu 

PluginDescription Przeniesione do manifestu 

GetSubelementsControl(…) Dostępne w metodzie Run jako 

args.Context.CurrentDocument.ItemsLists 

 

2.6.2. WFCustomBusinessRule 

Nowa klasa bazowa to CustomBusinessRule<TConfig> 

 

Wersja 2017 Wersja 2019 

WFCustomBusinessRule CustomBusinessRule<TConfig> 

PluginName Przeniesione do manifestu 

PluginDescription Przeniesione do manifestu 
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2.6.3. WFCustomDataSource 

Nowa klasa bazowa to CustomDataSource<TConfig> 

 

Wersja 2017 Wersja 2019 

WFCustomDataSource CustomDataSource<TConfig> 

PluginName Przeniesione do manifestu 

PluginDescription Przeniesione do manifestu 

TestQuery(…) Metoda virtualna z domyślną implementacją 

wywołującą GetData 

GetColumns() Zmieniona nazwa klasy zwracanych elementów 

na DataSourceColumn 

 

2.6.4. WFExtensionLabelFormat 

Nowa klasa bazowa to CustomLabelPrint<TConfig> 

 

Wersja 2017 Wersja 2019 

WFExtensionLabelFormat CustomLabelPrint<TConfig> 

PluginName Przeniesione do manifestu 

PluginDescription Przeniesione do manifestu 

TemplateCustom Dostępne w metodzie OnGetLabelCustom jako 

parms.TemplateCustom 

TextQuantity Dostępne w metodzie OnGetLabelCustom jako 

parms.TextQuantity 

PrinterType Dostępne w metodzie OnGetLabelCustom jako 

parms.PrinterType 

PrintTemplateEncoding Dostępne w metodzie OnGetLabelCustom jako 

parms.PrintTemplateEncoding 

 

2.6.5. WFAttributeExtension 

 

Dodatek typu kontrolka atrybutu od wersji 2019 został podzielony na część logiczną i 

interfejsową. Klasy bazowe to odpowiednio: FormFieldExtension<TConfig> (z 

WebCon.WorkFlow.SDK) i FormFieldExtensionSPControl<TConfig> (z 

WebCon.WorkFlow.SDK.SP).  
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Jeśli wartość przekazywana między częścią logiczną i interfejsową jest wartością złożoną (np. w 

BPS przechowywany jest tylko id wpisu, a dodatkowe dane doczytywane są z zewnętrznego 

systemu) to istnieje możliwość użycia klas bazowych z podaniem generycznej klasy wartości. Są 

to : FormFieldExtension<TConfig,TValue> (z WebCon.WorkFlow.SDK) i 

FormFieldExtensionSPControl<TConfig,TValue> (z WebCon.WorkFlow.SDK.SP). TValue jest 

dowolnym typem służącym do przekazywania danych. 

Jeśli nie podano własnego typu można użyć tylko jednej części (logicznej lub interfejsowej). 

Klasy będące składowymi kontrolek określa się w manifeście paczki dodatków. 

Miedzy obydwoma częściami dodatku wymagana jest zgodność użytego TConfig (jeśli 

występuje również TValue).  

Jeśli używana jest część interfejsowa, wymagane jest jej wgranie (np. poprzez deploy wsp) na 

Sharpoincie. 

 

W wersji 2019 w pliku ASCX kontrolki atrybutu wymagane jest zarejestrowanie assembly 

WebCon.WorkFlow.SDK i WebCon.WorkFlow.SDK 

Było:  

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind=" SimpleFormField.ascx.cs" 
Inherits="WebCon.BpsExt.Example.Layouts.AttributeExtensions.SimpleFormField, 
$SharePoint.Project.AssemblyFullName$"%> 
 
<asp:TextBox runat="server" ID="testTxt1" /> 

 

Jest: 

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind=" SimpleFormField.ascx.cs" 
Inherits="WebCon.BpsExt.Example.Layouts.AttributeExtensions.SimpleFormField, 
$SharePoint.Project.AssemblyFullName$"%> 
 
<%@ Assembly Name="WebCon.WorkFlow.SDK, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=c30f1f18c194ceba" %> 
<%@ Assembly Name="WebCon.WorkFlow.SDK.SP, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=c30f1f18c194ceba" %> 
 
<asp:TextBox runat="server" ID="testTxt1" /> 

 

Poniżej lista właściwości dostępnych w kontrolce atrybutu i ich odpowiedników w obecnej wersji. 

Wersja 2017 Wersja 2019 

WFAttributeExtension FormFieldExtension<TConfig> i 

FormFieldExtensionSPControl<TConfig> 

PluginName Przeniesione do manifestu 

PluginDescription Przeniesione do manifestu 
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InitializeControlOutsideWebForm() Metoda wycofana, zachowanie do obsłużenia 

po stronie logicznej 

CheckSaveRestrictions(…) VerifySaveRestrictions(…) 

HasEmptyValue IsFieldEmpty(…) 

FieldName W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentFormField.DbColumnName 

CompanyId W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurentDocument.CompanyID 

IsReadOnly W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentFormField.IsEditable 

IsRequired W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentFormField.IsRequired 

ElementConfiguration.Element W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurentDocument 

ElementConfiguration. IsElementNew W poszczególnych metodach jako 

args.Context.IsNewDocument 

ElementConfiguration.IsAdminMode W poszczególnych metodach jako 

args.Context.IsAdminMode 

ElementConfiguration.CurrentStep W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurentDocument.StepID 

ElementConfiguration.DocumentType W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurentDocument.DocumentTypeID 

SetValue(…) Dostępne w części interfejsowej  

GetValue() Dostępne w części interfejsowej 

SetFocus() Dostępne w części interfejsowej. Metoda 

wirtualna: domyślnie zwraca false 

GetSetValueJavascript() Dostępne w części interfejsowej 

GetGetValueJavascript() Dostępne w części interfejsowej 

GetEnableFieldJavascript() Dostępne w części interfejsowej 

GetDisableFieldJavascript() Dostępne w części interfejsowej 
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2.6.6. WFExtensionControl 

Dodatek typu kontrolka użytkownika od wersji 2019 został podzielony na część logiczną i 

interfejsową. Klasy bazowe to odpowiednio: CustomFormField<TConfig> (z 

WebCon.WorkFlow.SDK) i CustomFormFieldSPControl<TConfig> (z WebCon.WorkFlow.SDK.SP).  

Jeśli kontrolka ma przekazywać wartość między częścią logiczną i interfejsową to istnieje 

możliwość użycia klas bazowych z podaniem generycznej klasy wartości. Są to : 

CustomFormField <TConfig,TValue> (z WebCon.WorkFlow.SDK) i CustomFormField 

<TConfig,TValue> (z WebCon.WorkFlow.SDK.SP). TValue jest dowolnym typem służącym do 

przekazywania danych. 

Jeśli nie podano własnego typu można pominąć część logiczną i użyć tylko części interfejsowej. 

Klasy będące składowymi kontrolek określa się w manifeście paczki dodatków. 

Miedzy obydwoma częściami dodatku wymagana jest zgodność użytego TConfig (jeśli 

występuje również TValue). 

Jeśli używana jest część interfejsowa, wymagane jest jej wgranie (np. poprzez deploy WSP) na 

SharPoincie. 

 

W wersji 2019 w pliku ASCX kontrolki użytkownika wymagane jest zarejestrowanie assembly 

WebCon.WorkFlow.SDK i WebCon.WorkFlow.SDK 

Było:  

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="SimpleCustomFormField.ascx.cs" 
Inherits="WebCon.BpsExt.Example.SP.Layouts.CustomControls.SimpleCustomFormField, 
$SharePoint.Project.AssemblyFullName$" %> 
 
<asp:TextBox runat="server" ID="testTxt1" /> 

 

Jest: 

<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="SimpleCustomFormField.ascx.cs" 
Inherits="WebCon.BpsExt.Example.SP.Layouts.CustomControls.SimpleCustomFormField, 
$SharePoint.Project.AssemblyFullName$" %> 
 
<%@ Assembly Name="WebCon.WorkFlow.SDK, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=c30f1f18c194ceba" %> 
<%@ Assembly Name="WebCon.WorkFlow.SDK.SP, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=c30f1f18c194ceba" %> 
 
<asp:TextBox runat="server" ID="testTxt1" /> 
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Poniżej lista właściwości dostępnych w kontrolce użytkownika i ich odpowiedników w obecnej 

wersji. 

Wersja 2017 Wersja 2019 

WFExtensionControl CustomFormField <TConfig> i 

CustomFormFieldSPControl <TConfig> 

PluginName Przeniesione do manifestu 

PluginDescription Przeniesione do manifestu 

InitializeControlOutsideWebForm() Metoda wycofana, zachowanie do 

obsłużenia po stronie logicznej 

CheckSaveRestrictions(…) VerifySaveRestrictions(…) 

AttributeDefinition W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentField 

FieldName W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentField.DisplayName 

FormFieldDisplayNamePlace Dostępne w części interfejsowej 

IsReadOnly W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentField.IsEditable 

IsRequired W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentField. IsRequired 

IsAdminMode W poszczególnych metodach jako 

args.Context.IsAdminMode 

ElementCurrent W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurentDocument 

IsElementNew W poszczególnych metodach jako 

args.Context.IsNewDocument 

OnDelete() OnBeforeElementDelete(…) 
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2.6.7. WFSubelementsCustomization 

 

Dodatek typu kastomizacja (teraz: rozszerzenie) listy pozycji od wersji 2019 został 

podzielony na część logiczną i interfejsową. Klasy bazowe to odpowiednio: 

ItemsListExtension<TConfig> (z WebCon.WorkFlow.SDK) i 

ItemListExtensionSP<TConfig> (z WebCon.WorkFlow.SDK.SP).  

Możliwe jest użycie zarówno dwóch powiązanych części, jak też tylko jednej z nich. 

Klasy będące składowymi dodatku określa się w manifeście paczki dodatków. 

Miedzy obydwoma częściami dodatku wymagana jest zgodność użytego TConfig. 

Zarówno część logiczna jaki i interfejsowa powinny znaleźć się w paczce dodatków. 

Zalecane jest aby były one w osobnych bibliotekach. 

 

Wersja 2017 Wersja 2019 

WFSubelementsCustomization ItemsListExtension<TConfig i 

ItemListExtensionSP<TConfig> 

PluginName Przeniesione do manifestu 

PluginDescription Przeniesione do manifestu 

OnRunBeforeExitActions(…) Metoda wycofania, należy zastąpić akcją lub 

regułą biznesową 

OnCanFinishTask(…) Metoda wycofania, należy zastąpić akcją lub 

regułą biznesową 

OnCanGoToNextStep(…) Metoda wycofania, należy zastąpić akcją lub 

regułą biznesową 

OnAddTasks(…) Metoda wycofania, należy zastąpić akcją lub 

regułą biznesową 

OnHeaderCellDisplay(…) Dostępne w części interfejsowej 

OnCellDisplay(…) Dostępne w części interfejsowej 

OnFooterCellDisplay(…) Dostępne w części interfejsowej 

OnButtonsDisplay(…) Dostępne w części interfejsowej : 

OnRowButtonsDisplay() 

OnDataLoaded(…) Dostępne w części interfejsowej 

OnVerifySaveRestrictions(…) VerifySaveRestrictions(…) 

OnControlValidation(…) Validate(…) 
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OnColumnsCustomization(…) Dostępne w części interfejsowej 

:OnItemsListCustomization 

OnAddCustomButtons(…) Dostępne w części interfejsowej: 

OnInitCustomButtons 

OnHandleCustomCommand(…) Dostępne w części interfejsowej 

OnValidateImportedRow(…) Dostępne w części interfejsowej 

OnAfterImportData(…) Dostępne w części interfejsowej 

 

Zmianie uległy również właściwości poszczególnych metod 

 

Wersja 2017 Wersja 2019 

CellDisplayParams.CurrentCell CellDisplayParams.CurrentHtmlCell 

CellDisplayParams.DataRowIndex CellDisplayParams.Context. 

CurentItemRow – zamiast indeksu 

zwracany jest wiersz z danymi 

CellDisplayParams .ConfigRowIndex CellDisplayParams.Context. 

CurentColumn – zamiast indeksu 

zwracany jest kolumna listy pozycji 

CellDisplayParams.IsReadOnly CellDisplayParams.IsEditable 

DisplayCustomizationParams.ElementCurrent W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentDocument 

 

BaseCustomizationParams.SubElementsValues W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentItemsList.Rows 

BaseCustomizationParams.SubElementsConfiguratio

n 

W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentItemsList.Column

s 

IsAdminMode W poszczególnych metodach jako 

args.Context.IsAdminMode 

AttributeDefinition W poszczególnych metodach jako 

args.Context.CurrentItemsList 
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2.6.8. WFExtensionSubElemsControl 

Dodatek został usunięty, należy zastąpić dodatkiem typu: kontrolka użytkownika 

Poniżej przykładowa migracja. 

 

Było: 

public partial class SampleItemsListControl : WFExtensionSubElemsControl 
{ 

public override string PluginName => "Sample Items List Control"; 
 

[ConfigEditableText(DisplayName = "Technical form field",  
Description = "Correlated field on element, e.g. {WFCONCOL:1}", IsRequired = true)] 
public string FormFieldColName { get; set; } 

 
protected override void OnLoad(EventArgs e) 

       { 
textBox1.Text = ElementCurrent.GetColumn(FormFieldColName).ToString(); 

             ReadSubelementValues(base.SubElementsValues); 
       } 
 
       public override decimal SaveData(WorkFlowObject workFlowObject) 
       { 

ElementCurrent.SetColumn(FormFieldColName, textBox1.Text); 
SaveSubelementValues(); 

 
             return 0; 
       } 
} 
 
 

 

 

Jest: 

-klasa konfiugracji: 

public class SimpleMigratedListConfig : PluginConfiguration 
{ 

[ConfigEditableText("Technical form field",  
"Correlated field on element, e.g. {WFCONCOL:1}", true)] 

       public string FormFieldColName { get; set; } 
 
       [ConfigEditableFormFieldID("Technical items list", true)] 
       public int ItemListId { get; set; } 
} 
 

-klasa modelu: 

public class SimpleMigratedListValue 
{ 

public string TextBoxValue { get; set; }         
public ItemsListModel ItemsListData { get; set; } 

} 
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-klasa logiki: 

public class SimpleMigratedList  
: CustomFormField<SimpleMigratedListConfig, SimpleMigratedListValue> 
{ 

public override SimpleMigratedListValue 
LoadValue(LoadValueParams<CustomFormFieldContext> args) 

{ 
return new SimpleMigratedListValue 

             { 
TextBoxValue = 
args.Context.CurentDocument.GetFieldValue(Configuration.FormFieldColNa
me)?.ToString(), 

                 ItemsListData = GetItemsListModel(args.Context) 
             }; 

} 
 
        public override void OnBeforeElementSave( 
BeforeSaveParams<CustomFormFieldValueContextInfo<SimpleMigratedListValue>> args) 

{ 
args.Context.CurentDocument.SetFieldValue 
(Configuration.FormFieldColName, args.Context.Value.TextBoxValue); 

             SetItemsListValue(args.Context.Value.ItemsListData); 
} 

} 

 

 

-klasa kontrolki: 

public partial class SimpleMigratedListSP : 
CustomFormFieldSPControl<SimpleMigratedListConfig, SimpleMigratedListValue> 
{ 

public override SimpleMigratedListValue 
GetControlValue(GetControlValueParams<CustomFormFieldContext> args) 
{ 

        return new SimpleMigratedListValue 
             { 
               TextBoxValue = args.Context.CurentDocument 

.GetFieldValue(Configuration.FormFieldColName)?.ToString(), 
                 ItemsListData = ReadSubelementValues 

(args.Context.CurentDocument.ItemsLists.GetByID 
(Configuration.ItemListId)) 

             }; 
} 

 
public override void SetControlValue 
(SetControlValueParams<CustomFormFieldContext, SimpleMigratedListValue> args) 
{ 

args.Context.CurentDocument 
.SetFieldValue(Configuration.FormFieldColName, textBox1.Text); 
            
SaveSubelementValues(args.Context.CurentDocument.ItemsLists.GetByID 
(Configuration.ItemListId)); 

} 
} 
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2.6.9. WFFlowCustomization 

Dodatek został usunięty, należy zastąpić regułą biznesową. 

 

2.7. Migracja WebCon.WorkFlow.SDK.Logic 

 

Biblioteka WebCon.WorkFlow.SDK.Logic została usunięta, a jej zwartość przeniesiona do 

biblioteki WebCon.WorkFlow.SDK, poniżej lista przeniesionych klas 

 

Wersja 2017 Wersja 2019 

DocumentManager WebCon.WorkFlow.SDK.Documents. DocumentsManager 

AccentsHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Other.TextHelper 

AttachmentsHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Documents. 

DocumentAttachmentsManager 

CompanyStructureHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Users.CompanyStructureHelper 

ConnectionsHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Data.ConnectionsHelper 

DetailConfigsHelper Helper został usunięty 

ElementsHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Documents. DocumentsManager i 

WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Other.TextHelper 

FileGenerationHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Files. FileGenerationHelper 

SqlExecutionHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Data.SqlExecutionHelper 

SubelementsConfigHelper Helper został usunięty 

TimeZoneHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Other.TimeZoneHelper 

Logger WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Log. Logger 

XmlLogBuilder WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Log. XmlLogBuilder 

UserDataProvider WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Users.UserDataProvider 

SecurityManager WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Security.SecurityManager 

WorkFlowManager Manager został usunięty, zastąpić: DocumentsManager 

DataSourcesHelper WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.Data. DataSourcesHelper 
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2.8. Działanie poza kontekstem SP 

W wersjach wcześniejszych BPS, dodatki zawsze były uruchamiane w kontekście Sharepoint. Od wersji 

2019 mogą nastąpić wywołania poza kontekstem Sharepoint, są to: 

 akcje cykliczne i na timeout 

 dodatki uruchomione w BPS Portal 

 dodatki uruchomione przez Rest API (np. wywołanie akcje na przejściu ścieżką) 

Podczas migracji dodatków należy uwzględnić powyższą zmianę zachowania. 

 

Poniżej lista najczęściej używanych elementów SharePoint i sposobów ich migracji: 

 Listy, biblioteki dokumentów - dostęp do obiektów SharePoint powinien być realizowany przez 

ClientObjectModel 

 SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(…) - zastąpić: 
WebCon.WorkFlow.SDK.Tools.AppPoolContext.RunWithElevatedPrivileges(…). 

Dla wywołań na SharePoint’cie obydwie metody powodują przejście w kontekst puli aplikacji, 

natomiast dla wywołań  poza kontekstem SharePoint 

AppPoolContext.RunWithElevatedPrivileges(…) nie powoduje próby odwołania się do 

nieistniejącego kontekstu SharePoint 

 SPContext.Current.Web.Url – utworzyć zmienną w konfiguracji dodatku. Wartość można 

zdefiniować jako zmienną globalną w BPS Studio i przekazać do dodatku za pomocą wąsa 

 

2.9. Przełączenie widoku formularza w tryb modern 

Migracja dodatków do wersji BPS 2019 w pełnym zakresie jest możliwa dla wyglądu formularza 

w trybie: Classic on SharePoint lub Classic on BPS Portal 

Dla formularza w trybie: Modern on BPS Portal występują następujące ograniczenia: 

 Dodatek typu: kontrolka użytkownika nie jest wspierany 

 Dodatki typu kontrolka atrybutu i kastomizacja listy pozycji działają jedynie w części logicznej 

 Akcja użytkownika nie rejestruje javascriptu na formularzu (właściwość: CustomJavascript) 
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2.10. Zmiany w zachowaniu komponentów 

 

2.10.1. Zmiana zachowania metod SetFieldValue i SetValue dla pól typu int  

 

W wersji 2019 metody te będą zwracać błąd w przypadku próby przypisania wartości która nie 

jest typu int. W wersji wcześniejszej, w takim przypadku do pola była przypisywana wartość null. 

 

Jeżeli chcemy uzyskać dotychczasowe zachowanie możemy użyć: 

var field = args.CurrentDocument.Fields.GetByID(FieldID); 
       if (field is IntegerField) 
        if (int.TryParse(value, out int result)) 
         field.SetValue(result); 
        else 
                    field.SetValue(null); 
       else 

field.SetValue(value); 

 

2.10.2. Zmiana zachowania atrybutu ConfigEditableText dla pól które nie są nullable 

W wersji 2019 pola te będą zwracać błąd w przypadku próby przypisania do nich pustego stringa. 

Aby zachować dotychczasowe zachowanie możemy oznaczyć te pola jako nullable. 

Było: 

        [ConfigEditableText(DisplayName = "Can set null")] 
        public int Prop1 { get; set; } 

 

Jest: 

        [ConfigEditableText(DisplayName = "Can set null")] 
        public int? Prop1 { get; set; } 

 

 

 

2.10.3. Pole SkipTagsEvaluation atrybutów ConfigEditableText i ConfigEditableGrid  zostało całkowicie 

wycofane i powinno zostać zastąpione przez EvaluationMode.None 

Było: 

[ConfigEditableText(DisplayName = "Skip tags evaluation", SkipTagsEvaluation = 

true)] 

Jest:  
[ConfigEditableText(DisplayName = "Skip tags evaluation", TagEvaluationMode = 

EvaluationMode.None)] 
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3. Zmiany w Web API 
3.1. Zmiana działania wartości domyślnych na istniejącym dokumencie 

 

W BPS 2019 zostało zmienione działanie wartości domyślnych – ustawiane są tylko dla formularzy w trybie 

edycji. Podczas pobierania dokumentu Web API metodą GetElementById(…) formularz pobierany jest w 

trybie tylko do odczytu, w związku z czym nie ustawią się na nim wartości domyślne atrybutów. 

Aby wymusić ustawienie wartości domyślnych na pobieranych dokumentach należy: 

 Jeśli używane API jest wersji niższej niż 2017_1, to podnieść je do tej wersji 

 W wywołaniu metody GetElementById(…) ustawić wartość parametry EditMode na: true  

 

Poniżej przykład wywołania: 

var client = CreateClient(); 

var requestForm = client.GetElementById(new BPSApi.GetElementByIdParams()  
{  

ElementId = documentID,  
EditMode = true 

}); 
 
 

client.MoveElementToNextStep(new BPSApi.MoveElementToNextStepParams()  

{  

Element = requestForm, 

PathId = acceptancePathID 

}); 

 

Wersja WebAPI 8_3 nie wspiera ustawiania wartości domyślnych podczas operacji na istniejących 

dokumentach. 


