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1.

Загальні відомості

API ISpro (Application Programming Interface) – програмний інтерфейс Комплексу ISpro,
що представляє собою набір інструментів (структур, процедур, класів, функцій), властивостей і
методів для взаємодії з об’єктами Комплексу.
REST API ISpro (Representational state transfer) – інструмент, що забезпечує взаємодію та
обмін інформацією з різних джерел (виконує роль посередника): бази даних Комплексу, вебсистеми ISpro, мобільних додатків та ін.
Обмін даними між різними системами (веб-системою, десктопною версією Комплексу,
мобільними додатками) у REST API здійснюється за протоколом HTTP. У свою чергу, REST API
ISpro надає список URL-адрес, за допомогою яких сервер аплікацій може приймати запити на
отримання, збереження, оновлення і видалення даних.
Для опису REST API використано специфікацію OpenAPI (формальна назва – Swagger).
У OpenAPI замість XML-формату використовується набір JSON-об'єктів з певною схемою,
яка визначає їх найменування, порядок і вміст. Ці файли JSON, часто описуються в YAML (JSONподібна мові розмітки, з розширеними можливостями) і містять представлення кожної частини
API.

2.

Налаштування API ISpro

2.1. Підключення до ISpro Core APІ
Підключення до ISpro Core API здійснюється у форматі:
http:// <адреса сервера аплікацій>:<порт>/swagger/index.html
Адреса та порт сервера аплікацій задаються при встановленні сервера аплікацій, наприклад,
– http://127.0.0.1:12001/swagger/index.html.
ISpro Core API має вбудований графічний інтерфейс, за допомогою якого оброблюються
запити.

Рис. 1 – Специфікація ISpro Core API
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Після завантаження веб-сторінки відобразиться список запитів.
У полі Filter by tag задаються критерії пошуку запитів.
За допомогою URL-адрес виконується звернення до серверу аплікацій для виконання дій
(основних методів).

2.2. Методи ISpro Core APІ
Основними методами обробки інформації ISpro Core API є:
• GET – отримання інформації;
• POST – створення та збереження інформації;
• PUT – оновлення інформації;
• DELETE – видалення інформації.
Метод оброблення запиту відображається зліва.

Рис. 2 – Приклад методів ISpro Core API

2.3.

Запити ISpro Core API

Перелік усіх запитів ISpro Core API представлений у таблиці додатку А1.
У кожній групі знаходиться деякий набір запитів, у різних групах – характерні для неї
запити.
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Рис. 3 – Приклад запитів групи PersonalAccount

2.4.

Формування запиту в ISpro Core API

Запит в ISpro Core API складається з таких розділів:
• Parameters – параметри;
• Request body – тіло запиту;
• Responses – відповідь на запит.

Рис. 4 – Приклад форми запиту в групі PersonalAccount. Запит Отримати список
особових рахунків
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У розділі Parameters по кнопці Try it out задаються параметри запиту і по кнопці Execute
виконується запит. Для відміни введення параметрів натискається кнопка Cancel.

Рис. 5 – Введення параметрів запиту в розділі Parameters. Запит Отримати список
особових рахунків
В розділі Request body обирається формат відображення запиту: application/json (у вигляді
JSON-об’єктів, який містить властивості та масиви) або application/x-ispro.
В текстовій частині записується запит згідно обраного формату і по кнопці Execute
виконується запит. По кнопці Clear очищується поле введення запиту. Структура запиту може
бути заповнена згідно текстового пояснення над полем введення запиту.
В розділі Responses відображається список відповідей на запит.
В полі Сurl відображається запит, який було надіслано на сервер.
В полі Request URL відображається посилання запиту.
В пункті Server response відображається коди відповіді (стану) сервера на запит. В полі
Code виводиться код відповіді, а в полі Details – опис відповіді сервера на запит.
В пункті Responses відображається код відповіді (стану) на запит. В полі Code виводиться
код відповіді (стану) HTTP і показує в полі Description (опис) чи був успішно виконаний певний
HTTP запит. В полі Links вказуються послання (в залежності від запиту).
В полі Media type обирається тип відображення відповіді на запит text/plain,
application/json або application/x-ispro
При натисненні на Example Value або Schema змінюється відображення відповіді на запит
у вигляді тексту або схеми.
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Рис. 6 – Виведення відповіді на запиту в розділі Responses. Запит Отримати список
особових рахунків

Рис. 7 – Виведення відповіді на запиту в розділі Responses у вигляді схеми (Schema)
Коди відповіді (стану) HTTP згруповані в 5 класів:
• Інформаційні100 – 199;
• Успішні 200 – 299;
• Перенаправлення 300 – 399;
• Клієнтські помилки 400 – 499.
Деталізований опис кодів відповіді наведено у додатку Б.
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ДОДАТКИ
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Додаток А
Таблиця А.1 – Запити в ISpro Core API
Запит
Xml
POST/api/core/xml/registries
POST/api/core/xml/data-to-query
POST/api/core/xml/query
VirtualDrive
POST/api/core/file/read
POST/api/core/file/exists
POST/api/core/file/find
POST/api/core/file/required
POST/api/core/file/splash
POST/api/core/file/name
POST/api/core/file/view
POST/api/core/file/reset
POST/api/core/file/executeScrypt
UserManagement
POST/api/core/usermanagement/changepassword
POST/api/core/usermanagement/firm-users
POST/api/core/usermanagement/users
UserCatalogSetting
POST/api/core/userCatalogSetting/get
POST/api/core/userCatalogSetting/getById
POST/api/core/userCatalogSetting/add
POST/api/core/userCatalogSetting/update
POST/api/core/userCatalogSetting/delete
UserCatalogValue
POST/api/core/userCatalogValue/get
POST/api/core/userCatalogValue/getByFilter
POST/api/core/userCatalogValue
/getViewByFilter
POST/api/core/userCatalogValue/add
POST/api/core/userCatalogValue/update
POST/api/core/userCatalogValue/delete
UserRequisiteSetting

Опис
Функції для роботи з реєстрами
Отримати список доступних реєстрів
Отримати дані для заповнення шаблону реєстру
Отримати дані за шаблоном реєстру
Функції обміну файлами
Отримати файл системної частини з віртуального диска
Перевірити наявність файлу на диску
Отримати список файлів задовольняють масці
Отримати список необхідних файлів робочої станції
Отримати зображення заставки
Отримати найменування конфігурації
Виконати SQL-скрипт
Управління користувачами
Змінити пароль користувача

Користувацькі довідники. Налаштування.
Отримати всі призначені для користувача поля з метою
налаштування.
Отримати призначене для користувача поле з метою
налаштування за числовим ідентифікатором поля.
Додати користувацький довідник.
Оновити користувацький довідник.
Видалити користувацький довідник.
Користувацькі довідники. Значення.
Отримати всі елементи користувацького довідника.
Отримати елементи користувацького довідника зі
значеннями по фільтру.
Отримати представлення елементів користувацького
довідника зі значеннями по фільтру.
Додати значення у користувацький довідник.
Оновити значення у користувацькому довіднику.
Видалити значення з користувацького довідника.
Користувацькі поля (приватні та спільні).
Налаштування

POST/api/core/userRequisiteSetting
/getBySysSchema
POST/api/core/userRequisiteSetting
/getByIdNumber

Отримати користувацькі поля для налаштування за
ідентифікатором об'єкта системної схеми.
Отримати користувацьке поле для налаштування по
числовому ідентифікатору поля.

POST/api/core/userRequisiteSetting
/getByIdString

Отримати користувацьке поле для налаштування по
строковому ідентифікатору поля.
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Запит
POST/api/core/userRequisiteSetting
/updateBySysSchema
UserRequisiteValue
POST/api/core/userRequisiteValue
/getByDocument
POST/api/core/userRequisiteValue
/getByDocumentWithMetadata
POST/api/core/userRequisiteValue
/updateByDocument
Station
POST/api/session/station/register
POST/api/session/station/deregister
Session
POST/api/session/signin
POST/api/session/cert/signin
POST/api/session/signout
POST/api/session/anotheruser/available-list
POST/api/session/anotheruser
POST/api/session/firm/signin
POST/api/session/firm/signout
POST/api/session/firm/cleanup
POST/api/session/structuralunit
POST/api/session/setlanguage
POST/api/session/getlanguage
POST/api/session/getlaw
POST/api/session
POST/api/session/about
POST/api/session/copy
Menu
POST/api/core/mainmenu/get
POST/api/core/mainmenu/favorites/get
POST/api/core/mainmenu/moduleimage/get
POST/api/core/mainmenu/documentimage/get
POST/api/core/mainmenu/favorites/set
POST/api/core/menu/Get
AdminManagement
GET/api/core/admin/params
POST/api/core/admin/params
POST/api/core/admin/signin
GET/api/core/admin/stations
GET/api/core/admin/stations/count
DELETE/api/core/admin/stations/{stationId}
POST/api/core/admin/stations/message
POST/api/core/admin/stations/message-to-all
GET/api/core/admin/stations/signin-enabled
POST/api/core/admin/stations/signin-enabled
GET/api/core/admin/licenses
POST/api/core/admin/licenses
DELETE/api/core/admin/licenses
POST/api/core/admin/settings/test-dbms
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Опис
Параметри оновлення для користувацьких полів за
ідентифікатором об'єкта системної схеми.
Користувацькі поля (приватні та спільні). Значення
Отримати значення користувацьких полів по документу
(ідентифікаторам об'єкта системної схеми і документа).
Отримати значення користувацьких реквізитів з
метаданими по документу (ідентифікаторам об'єкта
системної схеми і документа).
Оновити значення користувальницьких полів по
документу.
Робота з станціями
Зареєструвати станцію в системі
Зняти реєстрацію станції в системі
Робота з сесією користувача
Авторизувати користувача
Авторизувати користувача по ЕЦП
Вийти з сесії користувача
Отримати перелік доступних користувачів
Увійти під іншим користувачем
Авторизувати на підприємстві
Вийти з поточного підприємства
Очистити тимчасові таблиці поточного підприємства
Встановити структурну одиницю активного користувача
Встановити мову сесії
Отримати мову системи
Отримати законодавство сесії
Отримати інформацію про поточну сесію
Меню
Отримати головне меню для поточного користувача
Отримати обране користувача
Отримати іконку модуля
Отримати іконку документа
Встановити обране користувача
Отримати інформацію пункту меню
Адміністрування сервера аплікацій
Авторизувати глобального адміністратора
Отримати список активних зареєстрованих станцій
Отримати кількість підключених станцій
Відключити станцію від сервера додатків
Надіслати повідомлення станції
Надіслати повідомлення на всі станції
Отримати ознаки можливості реєстрації нових станцій
Встановити ознаки можливості реєстрації нових станцій
Отримати список ліцензій
Завантажити ліцензію
Видалити ліцензію
Перевірити з'єднання з СКБД
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Запит
POST/api/core/admin/settings/change-userdbms
POST/api/core/admin/settings/get-securitysettings
POST/api/core/admin/settings/set-securitysettings
POST/api/core/admin/settings/reset
GET/api/core/admin/locks/bases
DELETE/api/core/admin/locks/bases
GET/api/core/admin/locks/resources
DELETE/api/core/admin/locks/resources
Attachment
POST/api/core/attachment/addByDocument
POST/api/core/attachment/addOneByDocument
POST/api/core/attachment/add
POST/api/core/attachment/addOne
POST/api/core/attachment/get
POST/api/core/attachment/getByDocuments
POST/api/core/attachment/getByOneDocument
POST/api/core/attachment/getByGroups
POST/api/core/attachment/updateByDocument
POST/api/core/attachment/deleteByDocument
POST/api/core/attachment
/deleteOneByDocument
AttachmentSizeMax
POST/api/core/attachmentsizemax/get
POST/api/core/attachmentsizemax/update
ModelTax
POST/api/dictionaries/trmdltax/Gets
POST/api/dictionaries/trmdltax/GetMdlTax
POST/api/dictionaries/trmdltax/Save
POST/api/dictionaries/trmdltax/Delete
POST/api/dictionaries/trmdltax
/DeleteByMdlTax
POST/api/dictionaries/trmdltax/TestChanges
TaxModels
POST/api/dictionaries/trdmdl/Gets
POST/api/dictionaries/trdmdl/Get
POST/api/dictionaries/trdmdl/GetCd
POST/api/dictionaries/trdmdl/Save
POST/api/dictionaries/trdmdl/Delete
POST/api/dictionaries/trdmdl/RestoreLog
POST/api/dictionaries/trdmdl/DeleteLog
POST/api/dictionaries/trdmdl/TestChanges
Tax
POST/api/dictionaries/tax/Gets
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Опис
Змінити користувача і пароль у СКБД
Прочитати налаштування безпеки сервера
Записати налаштування безпеки сервера
Отримати список заблокованих записів
Розблокувати записи таблиць на сервері додатків
Отримати список заблокованих ресурсів
Розблокувати ресурси на сервері додатків
Вкладення
Додати кілька вкладень для документа
Додати одне вкладення для документа
Додати кілька вкладень
Вкласти файл
Отримати всі вкладення з / без змісту
Отримати вкладення для документів (об'єктів) з / без
вмістом вкладень
Отримати вкладення для одного документа (об'єкта) з /
без вмісту вкладень
Отримати вкладення по групах з / без вмісту вкладень
Оновити вкладення для документа
Видалити вкладення за їх ідентифікаторами для
документа
Видалити вкладення за ідентифікатором для документа
Вкладення. Максимальні значення розмірів вкладень
Отримати максимальні значення розмірів вкладень
Оновити (додати, видалити) максимальні значення
розмірів вкладень
Системний довідник податки моделі
Отримати всі записи з довідника
Отримати запис з довідника
Зберегти запис в довідник
Видалити запис в довіднику
Вилучити заголовки по ID податку та ID моделі в
довіднику
Перевірка валідності полів
Системний довідник податкових моделей
Отримати всі записи з довідника
Отримати запис з довідника
Отримати запис з довідника за кодом податкових моделі
Зберегти запис в довідник
Видалити запис в довіднику
Логічне відновлення записи в довіднику
Логічне видалення запису в довіднику
Перевірка валідності полів
Системний довідник податків
Отримати всі записи з довідника
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Запит
POST/api/dictionaries/tax/Get
POST/api/dictionaries/tax/GetSh
POST/api/dictionaries/tax/TestChanges
POST/api/dictionaries/tax/Save
POST/api/dictionaries/tax/Delete
POST/api/dictionaries/tax/InitTaxBase
TaxRate

Опис
Отримати запис з довідника
Отримати запис з довідника по шифру податку
Перевірка валідності полів
Зберегти запис в довідник
Видалити запис в довіднику
Вставка значень за замовчуванням в довідник
Системний довідник ставок податку

POST/api/dictionaries/taxrate/Gets
POST/api/dictionaries/taxrate/Get
POST/api/dictionaries/taxrate/GetTaxSh

Отримати всі записи довідника по ІД податку
Отримати запис з довідника
Отримати записи в довіднику по ІД податку та шифру
ставки
POST/api/dictionaries/taxrate/Save
Зберегти запис в довідник
POST/api/dictionaries/taxrate/Delete
Видалити запис в довіднику
POST/api/dictionaries/taxrate/DeleteByTax
Вилучити заголовки в довіднику по ІД податку
POST/api/dictionaries/taxrate/TestChanges
Перевірка валідності полів
POST/api/dictionaries/taxrate/CalcTaxRateSum Отримати суму податку за ставкою
SSpr
Системний довідник
POST/api/dictionaries/sspr/get
Повертає запис з системного довідника
POST/api/dictionaries/sspr/GetSprRecords
Повертає всі записи заданого розділу системного
довідника
POST/api/dictionaries/sspr/getspr-filter
Повертає всі записи заданого розділу системного
довідника
POST/api/dictionaries/sspr/GetCountRecordsSpr Повертає кількість записів в розділі системного
довідника
ProblemSpr
Проблемний довідник
POST/api/dictionaries/problemspr/get
Повертає запис з проблемного довідника.
POST/api/dictionaries/problemspr/getspr
Повертає всі записи заданого розділу проблемного
довідника
POST/api/dictionaries/problemspr/getspr-filter
Повертає всі записи заданого розділу проблемного
довідника з заданими фільтрами
POST/api/dictionaries/problemspr
Повертає кількість записів в розділі проблемного
/GetSprCountRecords
довідника
POST/api/dictionaries/problemspr/GetNextCd
Повертає наступний доступний код в довіднику з
проблемного довідника
POST/api/dictionaries/problemspr/Write
Записує або оновлює запис в системному довіднику. В
залежності від наявності запису в довіднику
POST/api/dictionaries/problemspr/Add
Додає записи в проблемний довідник
POST/api/dictionaries/problemspr/Update
Оновлює запис в проблемному довіднику
POST/api/dictionaries/problemspr/Delete
Видаляє запис в проблемному довіднику
POST/api/dictionaries/problemspr/DeleteSpr
Видаляє розділ в проблемному довіднику
SprNdp
Довідник напрямків діяльності
POST/api/dictionaries/SprNdp/GetSprNpdTV
Отримати таблицю входимості
POST/api/dictionaries/SprNdp
Отримати таблицю входимості при зміні коду
/GetSprNpdTVByChangeCd
POST/api/dictionaries/SprNdp
Отримати напрямок діяльності на дату по коду
/GetSprNpdByCdStr
POST/api/dictionaries/SprNdp
Отримати напрямок діяльності на дату по Rcd
/GetSprNpdByRcd
POST/api/dictionaries/SprNdp/SaveSprNpd
Зберегти запис в довіднику
POST/api/dictionaries/SprNdp/DeleteSprNpd
Видалити запис в довіднику

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro
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Запит

Опис

SklNomenclarure
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureGroup
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureShortList
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureShortTypeList
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureShort
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNewNomenclatureGroup
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/SaveNomenclatureGroup
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GlobalChangeForGroup
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/DeleteNomenclatureGroup
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureServiceByKAgent
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureFull
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureFullByArticle
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetGroupNomenclatureTree
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/AddNomenclatureShort
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController/SaveNomenclature
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNewNomenclature
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/DeleteNomenclature
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetWOWSettingNomenclature

Системний довідник номенклатури

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Отримати дані по групі номенклатур
Отримати скорочений довідник номенклатур
Отримати скорочений довідник номенклатур за типом
номенклатури
Отримати коротку інформацію по номенклатурі
Отримати нову групу номенклатур
Зберегти групу номенклатур
Груповий введення реквізитів для групи номенклатур
Видалення групи номенклатур
Отримати список послуг з постачальнику
Отримати повну інформацію по номенклатурі
Отримати повну інформацію по номенклатурі
Отримати дерево груп номенклатур
Додати номенклатуру по короткій інформації
Зберегти номенклатуру
Отримати нову номенклатуру
Видалити номенклатуру
Отримати налаштування обліку ВІ по Id номенклатури
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Запит
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetMarksSettingNomenclature
POST/api/dictionaries
/SklNomenclarureController
/GetNomenclatureByGTIN
Party
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/GetParty
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/GetPartySpecification
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/GetPartySpecificationByCipher
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController
/GetPartySpecificationForNomenclature
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController
/GetPartySpecificationByDocument
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/SavePartySpecification
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/GetNewPartySpecification
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/DeleteLogic
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/UnDeleteLogic
POST/api/dictionaries/Nomenclature
/PartyController/GetPartyForSpecification
PurchasingOrganization
POST/api/dictionaries/PurchasingOrganizations
/PurchasingOrganization/Get
POST/api/dictionaries/PurchasingOrganizations
/PurchasingOrganization/Gets
POST/api/dictionaries/PurchasingOrganizations
/PurchasingOrganization/Add
POST/api/dictionaries/PurchasingOrganizations
/PurchasingOrganization/Update
POST/api/dictionaries/PurchasingOrganizations
/PurchasingOrganization/Delete
Sections
POST/api/dictionaries/production/sections/Get
POST/api/dictionaries/production/sections
/GetByCode
POST/api/dictionaries/production/sections
/GetAll
POST/api/dictionaries/production/sections
/GetByDepartment
POST/api/dictionaries/production/sections
/GetRcdsByDepartment
POST/api/dictionaries/production/sections
/Delete

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати налаштування
номенклатури

маркування товарів по Id

Отримати номенклатуру по GTIN
Довідник партій
Отримати заголовок партії
Отримати позицію з специфікацію партії
Отримати позицію з специфікацію партії
Отримати запис специфікації за кодом та id документа
підстави
Отримати запис специфікації за кодом та id документа
підстави
Зберегти запис специфікації по партії
Отримати структуру нової партії
Видалити партію логічно по id
Відновити партію логічно віддалену по id
Підібрати партію за специфікацією товару
Довідник закупівельних організацій
Отримати закупівельну організацію за унікальним
ідентифікатором
Отримати всі закупівельні організації
Створити закупівельну організацію
Змінити закупівельну організацію
Видалити закупівельну організацію
Виробництво. Довідник ділянок
Отримання інформації по ІД запису
Отримання інформації за кодом ділянки
Отримання всіх записів з довідника
Отримати всі записи по підрозділу (робочому центру)
Отримати всі ІД записів по підрозділу (робочому центру)
Видалення запису з довідника
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Запит

Опис

POST/api/dictionaries/production/sections
/GetSklRcdsByDepartment
POST/api/dictionaries/production/sections
/GetSprPdrByDepartmentCode
Brigades
POST/api/dictionaries/production/brigades/Get
POST/api/dictionaries/production/brigades
/GetByCode
POST/api/dictionaries/production/brigades
/GetAll
POST/api/dictionaries/production/brigades
/ReplaceBrig
POST/api/dictionaries/production/brigades/Add
POST/api/dictionaries/production/brigades
/Update
POST/api/dictionaries/production/brigades
/Delete
POST/api/dictionaries/production/brigades
/DeleteByList
BrigadeWorkers

Отримати список ІД складів (місць зберігання) з SklStor
по ІД підрозділу

POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/GetByBrigadeAndPerson
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/GetByBrigade
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/GetExtendedInfoByBrigade
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/GetByDateAndDepartment
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/Delete
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/DeleteByList
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/DeleteByPerson
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/DeleteByBrigade
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers
/GetInfoByBrigadeAndTabNumber
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/GetAllFromKpuC1
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/Add
POST/api/dictionaries/production
/brigadeworkers/Update
Assortment
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment
/Get
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment
/Add

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Отримати список підрозділів з SprPdr за кодом підрозділу
Виробництво. Довідник бригад
Отримання інформації по ІД запису бригади
Отримання інформації за кодом бригади
Отримання всіх записів з довідника бригад
Заміна бригадира в бригадах по ІД бригадира
Додавання запису бригади
Оновлення записи бригади
Видалення запису з довідника бригад
Видалення записів з довідника бригад за списком їх ІД
Виробництво. Довідник бригад. Співробітники
бригади
Отримання записи по ІД бригади та ІД персони
співробітника
Отримати список співробітників по ІД бригади
Отримати список співробітників з розширеною
інформацією по ІД бригади
Отримати список співробітників на дату і по підрозділу з
підсистеми зарплати
Видалення запису працівника бригади по його ІД
Видалення записів працівників бригади списком
Видалення записів співробітників по ІД персони
Видалення записів співробітників по ІД бригади
Отримати інформацію про співробітника бригади по ІД
бригади і його таб. номеру
Отримати інформацію про всіх співробітників з KpuC1
Додавання запису в довідник
Зміна запису в довіднику
Довідник асортименту
Отримати асортимент за унікальним ідентифікатором
Створити асортимент
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Запит
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment
/Update
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment
/Delete
Discount
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount
/Get
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount
/GetByPriceListRcd
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount
/GetByPriceListSpecificationRcd
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount
/GetByPriceListRcdAndNomenclatureRcd
PriceListArchive
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListArchive/Get
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListArchive/Add
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListArchive/Update
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListArchive/Delete
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListArchive/GetTariffsList
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListArchive/GetTariffsListByDate
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListArchive/GetTariffsListLast
PriceList
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList
/Get
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList
/Add
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList
/Update
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList
/Delete
POST/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList
/GetList
PriceListSpecification
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListSpecification/Get
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListSpecification/Add
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListSpecification/Update
POST/api/dictionaries/PriceCurrent
/PriceListSpecification/Delete
AdditionalTypesWorkExp
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/GetList

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Змінити асортимент
Видалити асортимент
Довідник знижок для позицій прейскуранта
Отримати знижку за унікальним ідентифікатором
прейскуранта й позиції прейскуранта
Отримати знижку за унікальним ідентифікатором
прейскуранта
Отримати знижку за унікальним ідентифікатором позиції
прейскуранта
Отримати знижку по Rcd прайс-листа і Rcd номенклатури
Довідник архіву цін позицій прайс-листів
Отримати ціну позиції прайс-листа за унікальним
ідентифікатором
Створити ціну позиції прайс-листа
Змінити ціну позиції прайс-листа
Видалити ціну позиції прайс-листа
Отримати список цін для позицій прайс-листів за кодом
номенклатури
Отримати список цін для позицій прайс-листів за кодом
номенклатури і датою
Отримати останню ціну для позицій прайс-листів за
кодом номенклатури
Довідник прайс-листів
Отримати прайс-лист за унікальним ідентифікатором
Створити прайс-лист
Змінити прайс-лист
Видалити прайс-лист
Отримати список всіх прайс-листів
Довідник специфікацій прайс-листів
Отримати специфікацію прайс-листа за унікальним
ідентифікатором
Створити специфікацію прайс-листа
Змінити специфікацію прайс-листа
Видалити специфікацію прайс-листа
Довідник додаткових видів стажу (перебування)
Отримання всіх записів довідника
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Запит
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/GetTab
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/Get
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/Save
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/Add
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/Update
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/Delete
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/GetTmpStgList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/GetPaySTGs
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/GetPaySTG
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp
/GetVoTmpFill
BasicTypesWorkExp
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/BasicTypesWorkExp/Get
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/BasicTypesWorkExp/GetTab
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/BasicTypesWorkExp/Update
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/WorkExperience/BasicTypesWorkExp
/UpdateAll
TariffGrid
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/GetList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/GetFullList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/GetTree
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/GetTreeInfo
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/GetOutlineList
КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримання всіх записів довідника (Найменування)
Отримати запис
Зберегти стаж
Додати стаж
Оновити (Змінити) стаж
Видалити запис
Отримання списку додаткових стажів для співробітника
(Комбік)
Отримання масив налаштувань дод.стажів
Отримати покажчик на настройку дод.стажів
Отримати кількості видів оплат в групах видів оплат
Довідник основних видів стажу
Отримання записи довідника Налаштування (основних
видів стажу)
Отримання всіх записів довідника Налаштування
(основних видів стажу)
Оновити Налаштування осн. виду стажу
Оновити Налаштування основних видів стажу
Довідник посад
Отримання всіх записів довідника
Отримання всіх записів довідника з розрядами
Отримання всіх записів довідника у вигляді дерева з
Архівом
Отримання всіх записів довідника у вигляді дерева з
Архівом
Отримання всіх записів довідника у вигляді Outline з
Архівом
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Запит
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/GetFullByCode
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/AddFull
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/UpdateFull
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/DeleteFull
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/DeleteFullFromArchive
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/TariffGrid/CalculateCoefficientsFull
BasicModuleSettings
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/Settings/BasicModuleSettings
/GetVariantsShowEmployeeList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/Settings/BasicModuleSettings
/GetVariantsShowEmployee
KdrBasicSettings
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/Settings/KdrBasicSettings/GetListOfStates
Post
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post
/GetList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post
/GetByCode
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post
/Save
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post
/Delete
PersonalAccount
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PersonalAccount/GetList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PersonalAccount/GetFullInfoList
POST/api/Billing/PersonalAccount/GetList
POST/api/Billing/PersonalAccount/Get
POST/api/Billing/PersonalAccount
/GetByNumber
PayCombo
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo/GetDeducatedList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo/GetBusineesTripList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo/GetPersonalAccountList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo
/GetEconomicExpenditureClassifierList

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримання записи довідника за кодом
Додати запис
Змінити запис
Видалити запис
Видалити запис
Розрахувати Тарифні коефіцієнти
Базові налаштування модуля
Отримати список фільтрів по співробітниках Все, Без
звільнених, Тільки звільнені
Отримати список фільтрів по співробітниках Все, Без
звільнених, Тільки звільнені
Реєстр наказів
Отримати список статусів наказів
Довідник посад
Отримання всіх записів довідника
Отримання записи довідника за кодом
Зберегти запис
Видалити запис
Особовий рахунок
Отримати список Особових рахунків
Отримати список Особових рахунків
Отримати список особових рахунків
Отримати особовий рахунок за кодом документа
Отримати особовий рахунок за номером документа
Комбіки по співробітнику
Отримати список утримання з методом розрахунку
позики
Отримати список ТО (наказів) по відрядженням
Отримати список Особових рахунків
Отримати список Економічний класифікатор витрат
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Запит
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo/GetSourceOfFinancingList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo/GetAnaliticCardList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo/GetCalculatedList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/PayCombo/GetTariffGridList
StudentsCombo
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/StudentsCombo/GetAcademicYearsList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/StudentsCombo/GetCourseList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/StudentsCombo/GetSpecialtyList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/StudentsCombo/GetFormOfTrainingList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/StudentsCombo/GetSessionList
KindAwards
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/KindAwards/GetList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/KindAwards/GetByCode
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/KindAwards/Save
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/KindAwards/Delete
ChamberOfJudges
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetNextCd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetByRcd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetByCd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/Add
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/Update
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/ChamberOfJudges
/DeleteByRcd
PanelOfJudges
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetNextCd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetByRcd

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати список ІФ
Отримати список Аналітичних карток
Отримати список Розраховано (АРВ)
Отримати список Тарифної сітки
Комбіки по студентах
Отримати список Навчальні року
Отримати список Курсів
Отримати список Спеціальності
Отримати список форм навчання
Отримати список сесії
Довідник нагород
Отримання всіх записів довідника
Отримання записи довідника за кодом
Зберегти запис
Видалити запис
Довідник Палат
Отримання всіх записів довідника
Отримання наступного Коду (Cd) палати
Отримати запис довідника по СА
Отримати запис довідника по Коду
Вставка палати
Виправлення палати
Видалення палати
співробітнику

по

СА,

Коду

та

Поточного

Довідник колегії
Отримання всіх записів довідника
Отримання наступного Коду (Cd) колегії
Отримати запис довідника по СА
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Запит
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetByCd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/Add
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/Update
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/DeleteByRcd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/PanelOfJudges/DeleteByCd
UnitedChamberOfJudges
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges
/GetList
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges
/GetNextCd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges
/GetByRcd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges
/GetByCd
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/Add
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges
/Update
POST/api/dictionaries/PersonnelAndSalary
/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges
/DeleteByRcd
PaySF
POST/api/dictionaries/PaySF/GetPaySF
POST/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFByRcd
POST/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFByCd
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetPaySFByFullCd
POST/api/dictionaries/PaySF/GetFullCode
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetCodeAndNameByRcd
POST/api/dictionaries/PaySF/AddPaySF
POST/api/dictionaries/PaySF/UpdatePaySF
POST/api/dictionaries/PaySF/DeletePaySF
POST/api/dictionaries/PaySF/RestorePaySF
POST/api/dictionaries/PaySF/FillFullCode
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetLevelLengthStructCd
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetLevelQuantityStructCd

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати запис довідника по Коду
Вставка колегії
Виправлення колегії
Видалення колегії по СА
Видалення колегії по Коду
Довідник об'єднаних палат відповідного касаційної
суду
Отримання всіх записів довідника
Отримання наступного Коду (Cd) Об'єднати. Палати
Отримати запис довідника по СА
Отримати запис довідника по Коду
Вставка Об'єднати. Палати
Виправлення Об'єднати. Палати
Видалення Об'єднати. палати по СА, Коду та Поточного
співробітнику
Довідник ІФ
Отримати таблицю ІФ
Отримати запис ІФ по rcd
Отримати запис ІФ за кодом
Отримати запис ІФ по повному повного коду
Отримати повний код ІФ
Отримати повний код і найменування ЕКВ по Rcd
Додати запис в довідник ІФ
Оновити запис в довідник ІФ
Видалити запис з підлеглими з довідника ІФ
Відновити запис з батьками в довіднику ІФ
Виклик процедури, що заповнення повного коду
довідника
Отримати розмір коду за вказаною рівню (нумерація з 1)
Отримати кількість рівнів ієрархії структури коду
(нумерація з 0)
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Запит
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetNormalizeStructCd
POST/api/dictionaries/PaySF
/NormalizeStructCd
POST/api/dictionaries/PaySF/SaveStructCd
POST/api/dictionaries/PaySF
/TestUpgradeStructCd
POST/api/dictionaries/PaySF/UpgradeStructCd
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetPaySFPdrArray
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetPaySFPdrArrayByDate
POST/api/dictionaries/PaySF
/CopyToSubordinateDepartment
POST/api/dictionaries/PaySF
/SavePaySFPdrArray
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetPaySFZakArray
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetPayEKZakArrayByDate
POST/api/dictionaries/PaySF
/SavePaySFZakArray
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetCorrespondence
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetCountRecordCorrespondence
POST/api/dictionaries/PaySF
/TestExistsCorrespondence
POST/api/dictionaries/PaySF
/GetMaskEkCorrespondence
POST/api/dictionaries/PaySF
/AddEkCorrespondence
PaySdv
POST/api/dictionaries/PaySdv/GetList
POST/api/dictionaries/PaySdv/GetByCode
POST/api/dictionaries/PaySdv/Add
POST/api/dictionaries/PaySdv/Update
POST/api/dictionaries/PaySdv/Delete
POST/api/dictionaries/PaySdv/Save
PaySdvTbB
POST/api/dictionaries/PaySdvTbB/Get
POST/api/dictionaries/PaySdvTbB/GetByCode
POST/api/dictionaries/PaySdvTbB/GetValue
POST/api/dictionaries/PaySdvTbB/Add
POST/api/dictionaries/PaySdvTbB/Update
POST/api/dictionaries/PaySdvTbB/Delete
POST/api/dictionaries/PaySdvTbB/Save
PayPzv
POST/api/dictionaries/PayPzv/GetList
POST/api/dictionaries/PayPzv/Get
POST/api/dictionaries/PayPzv/GetByCode
КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати нормалізовану структуру коду довідника ІФ
Нормалізувати структуру коду довідника ІФ
Зберегти структуру коду довідника ІФ
Перевірити можливість трансформування старого коду
довідника за новими шаблоном коду
Трансформувати довідник згідно з новою структурою
коду
Отримати таблицю відповідності ІФ підрозділам
Отримати запис відповідності ІФ підрозділам за кодом і
датою
Копіювати таблицю відповідності ІФ підрозділам в
підлеглі підрозділи
Зберегти таблицю відповідності ІФ підрозділам
Отримати таблицю відповідності ІФ замовленнями
Отримати запис відповідності ІФ замовлення
Зберегти таблицю відповідності ІФ замовленнями
Отримати таблицю кореспонденцій
Отримати кількість записів в таблиці кореспонденції
Перевірка допустимості кореспонденції ІФ і ЕКВ
Отримати маску ЕКВ на основі таблиці допустимої
кореспонденції
Додати в таблицю допустимої кореспонденції
заборгованості ЕКВ від даного ІФ
Списки датованих величин
Отримати всі записи
Отримати нотаток кодом
Додати запис
Оновити запис
Видалити запис
Зберегти записи
Списки датованих величин
Отримати всі записи
Отримати записи за кодом
Отримати записи за кодом / датою
Додати запис
Оновити запис
Видалити запис
Зберегти записи
Довідник видів підвищення тарифу
Отримати всі записи
Отримати запис по СА
Отримати запис за кодом
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Запит
POST/api/dictionaries/PayPzv/Add
POST/api/dictionaries/PayPzv/Update
POST/api/dictionaries/PayPzv/Delete
PayPzvDol
POST/api/dictionaries/PayPzvDol/GetList
POST/api/dictionaries/PayPzvDol/SetListByRcd
PayIgp
POST/api/dictionaries/PayIgp/GetList
POST/api/dictionaries/PayIgp/Get
POST/api/dictionaries/PayIgp/Add
POST/api/dictionaries/PayIgp/Update
POST/api/dictionaries/PayIgp/Delete
PayIgpPB
POST/api/dictionaries/PayIgpPB/GetList
PayEK
POST/api/dictionaries/PayEK/GetPayEK
POST/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKByRcd
POST/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKByCd
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetPayEKByFullCd
POST/api/dictionaries/PayEK/GetFullCode
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetCodeAndNameByRcd
POST/api/dictionaries/PayEK/AddPayEK
POST/api/dictionaries/PayEK/UpdatePayEK
POST/api/dictionaries/PayEK/DeletePayEK
POST/api/dictionaries/PayEK/RestorePayEK
POST/api/dictionaries/PayEK/FillFullCode
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetLevelLengthStructCd
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetLevelQuantityStructCd
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetNormalizeStructCd
POST/api/dictionaries/PayEK
/NormalizeStructCd
POST/api/dictionaries/PayEK/SaveStructCd
POST/api/dictionaries/PayEK
/TestUpgradeStructCd
POST/api/dictionaries/PayEK/UpgradeStructCd
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetPayEKPdrArray
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetPayEKPdrArrayByDate
POST/api/dictionaries/PayEK
/CopyToSubordinateDepartment

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Додати запис
Оновити запис
Видалити запис
Довідник відповідності видів підвищення тарифу і
посад
Отримати відповідність видів підвищення тарифу і посад
Встановити відповідність виду підвищення тарифу і
посад (для СА виду підвищення тарифу)
Довідник Табелювання по підприємству
Отримати всі записи
Отримати запис по СА
Додати запис
Оновити запис
Видалити запис
Довідник Період табелювання по підприємству
Отримати періоди табелювання по підприємству
Довідник Економічної класифікації витрат
Отримати таблицю ЕКВ
Отримати запис ЕКВ по rcd
Отримати запис ЕКВ за кодом
Отримати запис ЕКВ по повному коду
Отримати повний код ЕКВ
Отримати повний код і найменування ЕКВ по Rcd
Додати запис в довідник ЕКВ
Оновити запис в довідник ЕКВ
Видалити запис з підлеглими з довідника ЕКВ
Відновити запис з батьками в довіднику ЕКВ
Виклик процедури, що заповнення повного коду
довідника
Отримати розмір коду за вказаною рівню (нумерація з 1)
Отримати кількість рівнів ієрархії структури коду
(нумерація з 0)
Отримати нормалізовану структуру коду довідника ЕКВ
Нормалізувати структуру коду довідника ЕКВ
Зберегти структуру коду довідника ЕКВ
Перевіряє можливість трансформування старого коду
довідника за новими шаблоном коду
Трансформовані довідник згідно з новою структурою
коду
Отримати таблицю відповідності ЕКВ підрозділам
Отримати запис відповідності ЕКВ підрозділам за кодом
і датою
Копіювати таблицю відповідності ЕКВ підрозділам в
підлеглі підрозділи
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Запит
POST/api/dictionaries/PayEK
/SavePayEKPdrArray
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetPayEKZakArray
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetPayEKZakArrayByDate
POST/api/dictionaries/PayEK
/SavePayEKZakArray
POST/api/dictionaries/PayEK
/GetMaskSfCorrespondence
POST/api/dictionaries/PayEK
/AddSfCorrespondence
POST/api/dictionaries/PayEK
/AddSymbolToEndName
POST/api/dictionaries/PayEK
/FillDictionaryByClassifier
POST/api/dictionaries/PayEK
/DeleteOrRestoreLogical
POST/api/dictionaries/PayEK
/UpdateNameEkByClassifier
OSONU
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DepreciationGroups/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DepreciationGroups/Get
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DepreciationGroups/GetByCode
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DepreciationGroups/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DepreciationGroups/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DepreciationGroups/Delete
OsnRkm
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/RocumentsRequisite/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/RocumentsRequisite/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/RocumentsRequisite/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/RocumentsRequisite/Delete
OSTPNM
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/ModelNames/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/ModelNames/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/ModelNames/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/ModelNames/Delete

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Зберегти таблицю відповідності ЕКВ підрозділам
Отримати таблицю відповідності ЕКВ замовленнями
Отримати запис відповідності ЕКВ замовлення
Зберегти таблицю відповідності ЕКВ замовленнями
Отримати маску ІФ на основі таблиці допустимої
кореспонденції
Додати в таблицю допустимої кореспонденції
заборгованості ІФ від даного ЕКВ
Додати символ в кінець коду
Заповнити довідник згідно з класифікатором
Вилучити / відновити записи логічно
Актуалізувати найменування записів довідника
класифікатором
Довідник амортизаційних груп

за

Отримати список записів довідника амортизаційних груп
Отримати запис довідника амортизаційних груп
Отримати запис довідника амортизаційних груп за кодом
Створити запис довідника амортизаційних груп
Змінити запис довідника амортизаційних груп
Видалити запис довідника амортизаційних груп
Реквізити документів руху
Отримати список реквізитів документа руху ОЗ
Додати запис до списку реквізитів документа руху ОЗ
Змінити запис в списку реквізитів документа руху ОЗ
Видалити запис в списку реквізитів документа руху ОЗ
Довідник типових найменувань
Отримати
список
записів
довідника
найменувань

типових

Створити запис довідника типових найменувань
Змінити запис довідника типових найменувань
Видалити запис довідника типових найменувань
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Запит
OSNORM
POST/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate
/GetList
POST/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate
/Add
POST/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate
/Update
POST/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate
/Delete
OsnMov
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Documents
/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Documents
/Prepare
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Documents
/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Documents
/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Documents
/Delete
OsnMovInvModel
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/InventoryModel/GetList
OsnKrtSelModel
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/CardListModel/GetList
OsnInv
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DocumentCards/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DocumentCards/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DocumentCards/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/DocumentCards/Delete
OSNCI
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/InventoryCards/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/InventoryCards/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/InventoryCards/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/InventoryCards/Delete
OSMol
POST/api/dictionaries/FixedAssets/MOL
/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets/MOL/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets/MOL
/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets/MOL/Delete

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Норми амортизації
Отримати список записів довідника норм амортизації
Додати запис довідника норм амортизації
Змінити запис довідника норм амортизації
Видалити запис довідника норм амортизації
Документи руху ОЗ
Отримати список документів ОЗ
Підготувати поля записи в таблиці документів руху ОЗ
Створити запис в таблиці документів руху ОЗ
Змінити запис в таблиці документів руху ОЗ
Видалити запис в таблиці документів руху ОЗ
Відомості інвентаризації
Отримати список відомостей інвентаризації
Картотека ОЗ
Отримати список карток з картотеки ОЗ на дату за
умовами фільтра
Картки в документах руху
Отримати список карток специфікації документа руху ОЗ
Створити запис специфікації документа руху ОЗ
Змінити запис специфікації документа руху ОЗ
Видалити запис специфікації документа руху ОЗ
Картки у відомості інвентаризації
Отримати специфікація відомості інвентаризації
Додати запис в специфікацію відомості інвентаризації
Змінити запис в специфікації відомості інвентаризації
Видалити запис в специфікації відомості інвентаризації
Довідник МВО
інформацію
про

Отримати
всю
матеріально
відповідальних осіб
Створити запис в довіднику МВО підсистеми ОЗ
Змінити запис в довіднику МВО підсистеми ОЗ
Видалити запис в довіднику МВО підсистеми ОЗ
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Запит
OSGRP
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/Classification/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/Classification/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/Classification/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/Classification/Delete
OSDrag
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/PreciousMaterials/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/PreciousMaterials/Get
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/PreciousMaterials/GetByCd
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/PreciousMaterials/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/PreciousMaterials/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/PreciousMaterials/Delete
OSAtr
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes
/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes
/Get
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes
/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes
/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes
/Delete
OSAtrVal
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/AttributesValues/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/AttributesValues/Get
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/AttributesValues/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/AttributesValues/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/AttributesValues/Delete
OSAI
POST/api/dictionaries/fixedassets
/DepreciationAlgorithms/GetList
POST/api/dictionaries/fixedassets
/DepreciationAlgorithms/Get
POST/api/dictionaries/fixedassets
/DepreciationAlgorithms/Add

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Класифікатор ОФ
Отримати список записів класифікатора ОФ
Створити запис класифікатора ОФ
Змінити запис класифікатора ОФ
Видалити запис класифікатора ОФ
Довідник дорогоцінних матеріалів ОЗ
Отримати список записів дорогоцінних матеріалів
Отримати запис довідника дорогоцінних матеріалів
Отримати запис довідника дорогоцінних матеріалів
Додати запис в дорогоцінних матеріалів
Змінити запис довідника дорогоцінних матеріалів
Видалити запис довідника дорогоцінних матеріалів
Довідник атрибутів ОЗ
Отримати список записів алгоритмів зносу (амортизації)
Отримати
запис
(амортизації)

довідника

алгоритмів

зносу

Додати запис в довідник алгоритмів зносу (амортизації)
Змінити запис довідника алгоритмів зносу (амортизації)
Видалити запис довідника алгоритмів зносу (амортизації)
Довідник значень атрибутів ОЗ
Отримати список атрибутів ОЗ
Отримати запис довідника атрибутів ОЗ
Додати запис в довідник атрибутів ОЗ
Змінити запис довідника атрибутів ОЗ
Видалити запис довідника алгоритмів зносу (амортизації)
Довідник алгоритмів зносу (амортизації)
Отримати список записів алгоритмів зносу (амортизації)
Отримати
запис
(амортизації)

довідника

алгоритмів

зносу

Додати запис в довідник алгоритмів зносу (амортизації)
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Запит
POST/api/dictionaries/fixedassets
/DepreciationAlgorithms/Update
POST/api/dictionaries/fixedassets
/DepreciationAlgorithms/Delete
OSGRCfg
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/ClassificationSetting/GetList
OSAISys
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/SystemDepreciationAlgorithms/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/SystemDepreciationAlgorithms/Get
OSAgr
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment
/GetList
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment
/Get
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment
/Add
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment
/Update
POST/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment
/Delete
NMAGRP
POST/api/dictionaries/fixedassets/NMA/GetList
POST/api/dictionaries/fixedassets/NMA/Add
POST/api/dictionaries/fixedassets/NMA/Update
POST/api/dictionaries/fixedassets/NMA/Delete
mOSMol
POST/api/dictionaries/FixedAssets/MolModel
/GetList
OperationWorkNorm
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/Get
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetExtendedInfo
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetGroupByCode
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetOperationByCode
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetBranchRcdList
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/Add
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/Update
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/Delete
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetTree

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Змінити запис довідника алгоритмів зносу (амортизації)
Видалити запис довідника алгоритмів зносу (амортизації)
Налаштування класифікатора ОФ
Отримати список записів таблиці
налаштування
структури класифікатора ОФ
Довідник системних алгоритмів амортизації
Отримати список записів системних алгоритмів зносу
(амортизації)
Отримати запис довідника системних алгоритмів зносу
(амортизації)
Довідник групи вкладень ОЗ
Отримати список записів групи вкладень ОЗ
Отримати запис довідника групи вкладень ОЗ
Додати запис в довідник групи вкладень ОЗ
Змінити запис довідника алгоритмів зносу (амортизації)
Видалити запис довідника групи вкладень ОЗ
Класифікатор нематеріальних активів
Отримати список довідника класифікатора НМА
Створити запис довідника класифікатора НМА
Змінити запис довідника класифікатора НМА
Видалити запис довідника класифікатора НМА
Довідник матеріально-відповідальних осіб ОЗ
Отримати список МВО для поточної СО, при вказівці ID
МВЛ отримати один запис
Загальний довідник ОТН (операційно-трудових
нормативів)
Отримання інформації за ідентифікатором ОТН
Отримання розширеної інформації за ідентифікатором
ОТН
Отримати групу по коду
Отримати операцію по коду
Отримати ІД всіх вузлів по ІД гілки дерева ОТН
Додавання запису ОТН
Модифікація записи ОТН
Видалення запису ОТН
Отримати всі групи операцій в ОТН (для дерева груп)
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Запит
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/MoveOperations
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/MoveGroups
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/UpdateBranch
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/BuildOTNTree
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetUsedInDocumentsCount
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetOperationsByCode
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetOperationsByName
POST/api/dictionaries/OperationWorkNormDict
/GetOperationsByCodeDescription
TradeStatuses
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt/Gets
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt/Get
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt/Save
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt
/Delete
DeliveryTerms
POST/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD/Gets
POST/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD/Get
POST/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD
/Save
POST/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD
/Delete
AutoSubstitution
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd
/Gets
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Get
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd
/Save
POST/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd
/Delete
SklStorSpr
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetStorInfo
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/CheckDefaultStors
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetStorGrpInfo
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetStorWork
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetSelStorList
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetSelAllStorList
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetSelStorTree

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Перенести перелік операцій в зазначену групу
Перенести групи в зазначену групу
Оновити гілка дерева ОТН
Побудувати дерево ОТН
Отримати кількість посилань на зазначену операцію з
інших документів
Отримати операції по входженню коду
Отримати операції по входженню найменування
Отримати операції по входженню коду-опису
Довідник статусів документів
Отримати всі записи з довідника
Отримати запис з довідника
Зберегти запис в довідник
Видалити запис в довіднику
Довідник умов доставки
Отримати всі записи з довідника
Отримати запис з довідника
Зберегти запис в довідник
Видалити запис в довіднику
Довідник автопідстановки рядків
Отримати всі записи з довідника
Отримати запис з довідника
Зберегти запис в довідник
Видалити запис в довіднику
Довідник місць зберігання
Повертає запис з довідника
Повертає запис з довідника
Повертає запис з довідника груп місць зберігання
Отримати режим роботи підприємства на дату
Отримати список доступних для вибору складів
Вивантажити скорочений довідник складів по масці і всім
РЄ
Отримати список доступних для вибору складів для
побудови дерева
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Запит
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetAllStorGrp
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SklIsStorPrdKlad
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SklCfgIsStorKlad
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetPrdPdrKlad
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SklCfgGetStorSmn
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SaveSklStor
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/DeleteStor
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SklReadStorSmn
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SklStorSmenMod
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SklStorSmenSave
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SklStorSmenDel
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetAllSklStorGrp
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SaveSklStorGrp
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/DeleteSklStorGrp
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/GetLocationCodeStore
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor
/SetLocationCodeStore
SklAccPolicy
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad
/SklAccPolicy/GetMethodOu
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad
/SklAccPolicy/SklNomCopyStorUC
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad
/SklAccPolicy/GetSklSch
SklMolSpr
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol
/GetMolInfo
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol
/SaveMol
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol
/DeleteLogicMol
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol
/DeleteMol
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol
/GetSelAllMol
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol
/UnionMOL

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати список доступних для вибору складів для
побудови дерева
Перевірити чи є склад комори виробництва
Перевірити чи є склад 1 коморою складу 2
Перевірити чи є склад коморою виробництва
Отримати інформацію про зміну по виробництву
Отримати інформацію про зміну по виробництву
Видалити склад
Отримати зміни по виробництву на день тижня
Змінити кількість змін і час роботи по ним
Зберегти набір змін підрозділи
Зберегти набір змін підрозділи
Зберегти набір змін підрозділи
Зберегти групу місць зберігання
Видалити групу місць зберігання
Зачаття код місця діяльності по складу
Встановити код місця діяльності
Облікова політика складу
Отримати метод обліку для об’єкта обліку
Отримати інформацію про зміну по виробництву
Отримати рахунок обліку
Довідник МВО складу
Отримати запис з довідника
Збережемо МВО
Видалити / встановити логічно МВО
Видалити МВО
Отримати скорочений довідник МВО
Об'єднання МВО
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Запит
OSGRCfg
POST/api/dictionaries/FixedAssets
/ClassificationSetting/GetList
Kits
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/GetHeader
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/Get
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/GetCopy
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/SetUsedTamporaryTable

POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/RefreshTamporaryTable
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/GetNewKitString
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/SaveKit
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/DeleteKit
POST/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits
/GetHeaderByCod
ChartOfAccounts
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetSprPlss
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetSprPls
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/AddSprPls
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/ChangeSprPls
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/DeleteSprPls
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/LoadSprPls
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetPlsBooks
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetPlsBook
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetPlsBooksAcs
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/AddPlsBook
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/ChangePlsBook
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/DeletePlsBook

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Налаштування класифікатора ОФ
Отримати список записів таблиці
налаштування
структури класифікатора ОФ
Довідник комплектів
Отримати заголовок комплекту
Отримати комплект з рядками
Отримати копію комплекту з рядками
Встановити використання тимчасових таблиць.
<Param name = "req"> Заповнена структура запиту від
клієнта IsProApi.Dictionaries.Controllers.Logistic.Sklad.Kit
sDictionaries.Requests.SetUsedTemporaryTableRequest </
Param>
Оновити рядки комплекту в тимчасовій таблиці
<param name = "req"> Структура комплекту
IsProApi.Dictionaries.Application.Logistic.Sklad.KitsDictio
naries.Models.Kit. </ Param>
Отримати новий рядок для комплекту
Зберегти комплект
Видалити комплект
Отримати заголовок комплект за кодом
План рахунків
Отримати вибірку всіх значень з довідника плану
рахунків
Отримати рахунок
Створити рахунок
Змінити атрибути рахунку
Видалити рахунок
Отримати план рахунків для відображення
Отримати вибірку всіх
бухгалтерських книг PlsBook

значень

з

довідника

Отримати бухгалтерську книгу
Отримати вибірку довідника бухгалтерської книги
PlsBook з урахуванням доступу
Створити бухгалтерську книгу
Змінити атрибути бухгалтерської книги
Видалити бухгалтерську книгу

29

Версія 8.00.002

Запит
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetWorkPlsBookDPer
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetPlsBookDPers
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetPlsBookDPer
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/AddPlsBookDPer
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/ChangePlsBookDPer
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/DeletePlsBookDPer
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/spFinPlsModifySDpk
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetSDpks
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/GetSDpk
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/AddSDpk
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/ChangeSDpk
POST/api/dictionaries/ChartOfAccounts
/DeleteSDpk
AnalyticCardIndex
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetAnlCards
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetAnlCard
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetCheckUseAnlCardFromXAnl
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/AddAnlCard
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/ChangeAnlCard
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/DeleteAnlCard
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetAnlCrdRcvs
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetAnlCrdRcv
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/AddAnlCrdRcv
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/ChangeAnlCrdRcv
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/DeleteAnlCrdRcv
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/FindAnaliticReferenceBook
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/CreationAnaliticCard

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Робота з таблицею PlsBookDPer (Дати початку періоду
книг за структурними одиницями)
Отримати всі значення з таблиці PlsBookDPer
Отримати записи PlsBookDPer по ID книги
Створити запис PlsBookDPer
Змінити запис PlsBookDPer
Видалити запис PlsBookDPer
Робота з таблицею SDpk
Отримати всі значення з таблиці допустимих
кореспонденцій
Отримати значення допустимих кореспонденцій рахунку
по рахунку
Створити запис допустимої кореспонденції рахунку
Змінити запис допустимої кореспонденції рахунку
Видалити запис допустимої кореспонденції рахунку
Аналітична картотека
Отримати всі значення з таблиці AnlCard (Аналітичні
картотеки)
Отримати картотеку
Перевірити на використання картотеки в XAnl
Створення картотеки
Змінити атрибути картотеки
Видалити картотеку
Отримати всі значення з таблиці AnlCrdRcv (Реквізити
аналітичних картотек)
Отримати значення з таблиці AnlCrdRcv (Реквізити
аналітичних картотек) за вказаною картотеці
Створити запис AnlCrdRcv (Реквізити аналітичних
картотек)
Змінити запис AnlCrdRcv (Реквізити аналітичних
картотек)
Видалити запис AnlCrdRcv (Реквізити аналітичних
картотек)
Знайти запис в довіднику аналітичної картотеки
Створення аналітичної картки
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Запит
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetTreeOwnXAnl
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetSelectXAnl
POST/api/dictionaries/AnalyticCardIndex
/GetListTreeAnlCardsCache
EISpr
POST/api/dictionaries/EiSpr/Get
POST/api/dictionaries/EiSpr/Save
POST/api/dictionaries/EiSpr/GetBySh
POST/api/dictionaries/EiSpr/GetDelBySh
POST/api/dictionaries/EiSpr/UnDelLogic
POST/api/dictionaries/EiSpr/DelLogic
POST/api/dictionaries/EiSpr/DelPhysic
POST/api/dictionaries/EiSpr/GetAll
POST/api/dictionaries/EiSpr/GetTreeAll
EIGrpSpr
POST/api/dictionaries/EiGrp/Save
POST/api/dictionaries/EiGrp/SetBaseEI
POST/api/dictionaries/EiGrp/isEmptyGrp
POST/api/dictionaries/EiGrp/DelLogic
POST/api/dictionaries/EiGrp/UnDelLogic
POST/api/dictionaries/EiGrp/DelPhysic
POST/api/dictionaries/EiGrp/Get
POST/api/dictionaries/EiGrp/GetAll
UserStatus
POST/api/dictionaries/UserStatuses/Get
POST/api/dictionaries/UserStatuses/GetByCode
POST/api/dictionaries/UserStatuses/Add
POST/api/dictionaries/UserStatuses/Update
POST/api/dictionaries/UserStatuses/Delete
JobStatus
POST/api/dictionaries/JobStatuses/Get
POST/api/dictionaries/JobStatuses/GetByCode
POST/api/dictionaries/JobStatuses/GetList
POST/api/dictionaries/JobStatuses/Add
POST/api/dictionaries/JobStatuses/Update
POST/api/dictionaries/JobStatuses/Delete
JobPriority
POST/api/dictionaries/JobPriorities/Get
POST/api/dictionaries/JobPriorities/GetList
JobHistory
POST/api/dictionaries/JobHistories/Get
POST/api/dictionaries/JobHistories/GetByCode
POST/api/dictionaries/JobHistories/Add

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати дерево всіх власників аналітичних карток
Отримати список аналітичних карток за допомогою
запиту
Отримати список карток з урахуванням вже обраних
Системний довідник ОВ
Отримати одиницю вимірювань за унікальним
ідентифікатором
Зберегти одиницю вимірювань
Отримати одиницю вимірювань по шифру
Отримати логічно віддалену одиницю вимірювань по
шифру
Змінити ознака логічно віддаленої одиниці вимірювань
Видалити логічно одиницю вимірювань
Видалити фізично одиницю вимірювань
Отримати всі одиниці вимірювань
Отримати дерево одиниць вимірювань
Системний довідник груп ОВ
Зберегти групу одиниць вимірювань
Змінити базову одиницю вимірювання
Отримати ознака порожній групи з урахуванням лог.
видалення
Видалити логічно записи
Змінити статус логічно віддаленого запису
Видалення фізично записи
Отримати групу одиниць вимірювань за унікальним
ідентифікатором
Отримати всі групи одиниць вимірювань
Загальний довідник статусів користувачів
Отримання інформації за ідентифікатором статусу
користувачів
Отримання інформації за кодом статусу користувачів
Додавання статусу користувача
Модифікація статусу користувача
Видалення статусу користувачів
Загальний довідник статусів завдань
Отримати статус завдання по ІД
Отримання статусу завдання по коду
Отримання списку статусів завдання
Додавання статусу завдання
Модифікація статусу завдання
Видалення статусу завдання
Загальний довідник пріоритетів завдань
Отримати пріоритет завдання по ІД
Отримання списку пріоритетів завдання
Загальний довідник груп історій завдань
Отримання інформації за ідентифікатором групи історій
завдань
Отримання інформації за кодом групи історій завдань
Додавання запису групи історій завдань
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Запит

Опис

POST/api/dictionaries/JobHistories/Update
POST/api/dictionaries/JobHistories/Delete
EventTypes
POST/api/dictionaries/EventTypes/Get
POST/api/dictionaries/EventTypes/GetByCode
POST/api/dictionaries/EventTypes/GetList
POST/api/dictionaries/EventTypes/Add
POST/api/dictionaries/EventTypes/Update
POST/api/dictionaries/EventTypes/Delete
POST/api/dictionaries/EventTypes
/GetNumerable
Attributes
POST/api/dictionaries/attributes
/GetAtributesTree
POST/api/dictionaries/attributes
/GetAtributesTreeForAtribute
POST/api/dictionaries/attributes
/GetAtributesTreeForAtributeValue
POST/api/dictionaries/attributes/SaveAtribute
POST/api/dictionaries/attributes/GetAtribute
POST/api/dictionaries/attributes
/SaveAtributeValue
POST/api/dictionaries/attributes
/GetAtributeValue
POST/api/dictionaries/attributes/DeleteAtribute
POST/api/dictionaries/attributes
/DeleteAtributeValue
POST/api/dictionaries/attributes
/DeleteLogicAtribute
POST/api/dictionaries/attributes
/DeleteLogicAtributeValue
POST/api/dictionaries/attributes/UsingAtribute
SatGrpN
POST/api/dictionaries/3Accounting/Models
/GetList
POST/api/dictionaries/3Accounting/Models/Add
POST/api/dictionaries/3Accounting/Models
/Update
POST/api/dictionaries/3Accounting/Models
/Delete
AccessPoint
GET/api/dictionaries/accesspoint/directories
GET/api/dictionaries/accesspoint
/{directoryType}/{directoryId}/filter
GET/api/dictionaries/accesspoint
/{directoryType}/{directoryId}/find
SystemDocument
POST/api/dictionaries/Common
/SystemDocument/Get
POST/api/dictionaries/Common
/SystemDocument/GetListByBusinessCode

Модифікація записи групи історій завдань
Видалення запису групи історій завдань
Загальний довідник типів подій
Отримання інформації за ідентифікатором типу події
Отримання інформації за кодом типу події
Отримання списку типів події
Додавання типу події
Модифікація типу події
Видалення типу події
Отримання стану автонумерації типу події за
ідентифікатором
Системний довідник атрибутів

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Отримати повне древо атрибутів
Отримати всі значення для атрибута
Отримати всі значення для атрибута
Зберегти атрибут
Отримати атрибут
Зберегти значення атрибута
Отримати значення атрибута
Видалити атрибут
Видалити значення атрибута
Видалити логічно атрибут
Видалити логічно значення атрибута
Перевірити використання атрибута
Моделі автомобілів
Отримати список довідника моделей автомобілів
Створити запис довідника моделей автомобілів
Змінити запис довідника моделей автомобілів
Видалити запис довідника моделей автомобілів
Точка доступу до довідників
Отримати всі доступні довідники
Отримати всі записи з довідника по фільтру
Отримати запис з довідника
Системні документи
Отримати інформацію системного документа
Отримати список системних документів по бізнес
процесу
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Запит
POST/api/dictionaries/Common
/SystemDocument
/GetListByBusinessCodeAndRcdArray
Professions
POST/api/dictionaries/Common/Professions/Get
PartnerAccounts
POST/api/dictionaries/Common
/PartnerAccounts/GetList
PartnerBranches
POST/api/dictionaries/Common
/PartnerBranches/GetWithContactFaces
Partner
POST/api/dictionaries/Common/Partners/Get
POST/api/dictionaries/Common/Partners
/GetCard
POST/api/dictionaries/Common/Partners
/AddCard
POST/api/dictionaries/Common/Partners
/UpdateCard
PartnerGroups
POST/api/dictionaries/Common/PartnersGroups
/Get
POST/api/dictionaries/Common/PartnersGroups
/Add
POST/api/dictionaries/Common/PartnersGroups
/Update
POST/api/dictionaries/Common/PartnersGroups
/Delete
EnterpriseCardBySte
POST/api/dictionaries/Common
/EnterpriseCardBySte/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/EnterpriseCardBySte/Get
POST/api/dictionaries/Common
/EnterpriseCardBySte/GetInCurrentScheme
POST/api/dictionaries/Common
/EnterpriseCardBySte/GetEnterpriseAccounts
POST/api/dictionaries/Common
/EnterpriseCardBySte/Add
POST/api/dictionaries/Common
/EnterpriseCardBySte/Update
POST/api/dictionaries/Common
/EnterpriseCardBySte/Delete
ResponsibilityCenter
POST/api/dictionaries/Common
/ResponsibilityCenter/Get
POST/api/dictionaries/Common
/ResponsibilityCenter/GetList
StructuralUnit
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/GetList

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати список системних документів по бізнес
процесу
Довідник професій
Отримати інформацію професії за
ідентифікатором
Рахунки контрагентів

унікальним

Отримати список рахунків за певним контрагенту
Адреси контрагентів
Отримати адресу з контактними особами
Довідник контрагентів
Отримати інформацію контрагента
Отримати картку контрагента (повна
контрагента)

інформація

Додати картку контрагента
Змінити інформацію картки контрагента
Групи контрагентів
Отримати групу контрагента
Створити групу контрагентів
Змінити групу контрагентів
Видалити групу контрагентів
Картка підприємства в розрізі структурних одиниць
Отримати список всіх підприємствах в розрізі
структурних одиниць
Отримати інформацію про картки підприємства в розрізі
структурних одиниць
Отримати інформацію про підприємство в поточній схемі
даних
Отримати рахунок підприємства за типом рахунку
Створити картку підприємства в розрізі структурних
одиниць
Змінити інформацію про картки підприємства в розрізі
структурних одиниць
Видалити інформацію про картки підприємства в розрізі
структурних одиниць
центр відповідальності
Отримати інформацію про записи з довідника центрів
відповідальності
Отримати список всіх записів з довідника центрів
відповідальності
Довідник структурних одиниць
Отримати список структурних одиниць
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Запит
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/GetListTree
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/GetAvailableToUserStructuralUnits
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/GetAvailableToUserStructuralUnitsTree
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/Get
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/GetByEGRPOU
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/Add
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/Update
POST/api/dictionaries/Common/StructuralUnit
/Delete
TerritorialDivisions
POST/api/dictionaries/Common
/TerritorialDivisions/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/TerritorialDivisions/Get
POST/api/dictionaries/Common
/TerritorialDivisions/Add
POST/api/dictionaries/Common
/TerritorialDivisions/Update
POST/api/dictionaries/Common
/TerritorialDivisions/Delete
Journals
POST/api/dictionaries/Common/Journals/Get
POST/api/dictionaries/Common/Journals
/GetByBusinessProcessCode
IntegratedDirectory
POST/api/dictionaries/Common
/IntegratedDirectory/GetByDirectoryCode
Ezs
POST/api/dictionaries/Common/EZS/Get
POST/api/dictionaries/Common/EZS/GetList
EnterpriseCard
POST/api/dictionaries/Common/EnterpriseCard
/Get
POST/api/dictionaries/Common/EnterpriseCard
/GetByEGRPOU
Currency
POST/api/dictionaries/Common/Currency
/GetList
POST/api/dictionaries/Common/Currency/Get
CurrencyCourse
POST/api/dictionaries/Common
/CurrencyCourse/Get

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати список структурних одиниць (у вигляді дерева)
Отримати список доступних структурних одиниць по
поточному користувачеві
Отримати список доступних структурних одиниць по
поточному користувачеві (у вигляді дерева)
Отримати дані структурної одиниці
Отримати дані структурної одиниці ЄДРПОУ
Створити структурну одиницю
Змінити інформацію структурної одиниці
Видалити структурну одиницю
Територіальні підрозділи
Отримати список територіальних підрозділів
Отримати територіального підрозділу
Створити територіального підрозділу
Змінити територіального підрозділу
Видалити територіального підрозділу
Журнали
Отримати інформацію журналу
Отримати список журналів по бізнес процесу
Інтегрований довідник (Фінанси)
Отримати список за кодом довідника
ЕЗС
Отримати інформацію про записи з єдиного
закупівельного словника
Отримати список всіх записів з єдиного закупівельного
словника
Картка підприємства
Отримати дані картки підприємства
Отримати дані картки підприємства
Типи валют
Отримати список всіх валют
Отримати дані валюти
Курси валют
Отримати курс валюти
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Запит
POST/api/dictionaries/Common
/CurrencyCourse/GetCurrentCourse
CurrencyQuotation
POST/api/dictionaries/Common
/CurrencyQuotation/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/CurrencyQuotation/Get
Bank
POST/api/dictionaries/Common/Bank/Get
POST/api/dictionaries/Common/Bank
/GetByMFO
POST/api/dictionaries/Common/Bank
/GetByName
POST/api/dictionaries/Common/Bank/Add
POST/api/dictionaries/Common/Bank/Update
POST/api/dictionaries/Common/Bank/Delete
POST/api/dictionaries/Common/Bank
/GetNameBySTE
POST/api/dictionaries/Common/Bank
/AddNameBySTE
POST/api/dictionaries/Common/Bank
/UpdateNameBySTE
POST/api/dictionaries/Common/Bank
/DeleteNameBySTE
ApartmentsUtilities
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/ApartmentsUtilities/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/ApartmentsUtilities
/GetByFilter
HousesUtilities
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/HouseUtilities/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/HouseUtilities/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/HouseUtilities/GetByFilter
Cities
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Cities/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Cities/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Cities/GetByFilter
Country
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Country/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Country/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Country/GetByCode

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати поточний курс валюти
Котирування валют
Отримати список котирувань
Отримати інформацію котирування
Загальний довідник банків
Отримати інформацію банку
Отримати інформацію банку по МФО
Отримати інформацію банку по найменуванню
Створити банк
Змінити інформацію банку
Видалити банк
Отримати найменування банку в розрізі структурної
одиниці
Створити найменування банку в розрізі структурної
одиниці
Змінити найменування банку в розрізі структурної
одиниці
Видалити найменування банку в розрізі структурної
одиниці
Довідник квартир обліку комунальних послуг
Отримати інформацію квартири
Отримати квартири відсортовані по найменуванню
Довідник будинків обліку комунальних послуг
Отримати інформацію будинки
Отримати список будинків з огляду на все вищі рівні
Отримати будинку відсортовані по найменуванню
Довідник міст
Отримати інформацію міста
Отримати список міст з огляду на все вищі рівні
Отримати міста відсортовані по найменуванню
Довідник країн
Отримати список всіх країн
Отримати інформацію країни
Отримати інформацію по коду країни
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Запит
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Country/GetByFilter
District
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/District/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/District/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/District/GetByFilter
Region
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Region/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Region/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Region/GetByFilter
Settlements
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Settlements/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Settlements/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Settlements/GetByFilter
Streets
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Streets/Get
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Streets/GetList
POST/api/dictionaries/Common
/AddressDirectory/Streets/GetByFilter
AccountingUnitType
POST/api/dictionaries/Common
/AccountingUnitType/GetList
AccountingUnit
POST/api/dictionaries/Common/AccountingUnit
/Get
POST/api/dictionaries/Common/AccountingUnit
/GetList
POST/api/dictionaries/Common/AccountingUnit
/GetListByBusinessProcess
POST/api/dictionaries/Common/AccountingUnit
/GetListByBusinessProcessAndObjectType
SupportGoups
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/SupportGoups/Get
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/SupportGoups/GetByCipher
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/SupportGoups/GetAll
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/SupportGoups/Save

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати країни відсортовані по найменуванню
Довідник районів
Отримати інформацію району
Отримати список районів по певній країні і / або регіону
Отримати райони відсортованих по найменуванню
Довідник регіонів
Отримати інформацію регіону
Отримати список регіонів по певній країні
Отримати регіони відсортовані по найменуванню
Довідник населених пунктів
Отримати інформацію населеного пункту
Отримати список населених пунктів з огляду на все вищі
рівні
Отримати
населені
пункти
відсортовані
по
найменуванню
довідник вулиць
Отримати інформацію вулиці
Отримати список вулиць враховуючи всі вищі рівні
Отримати вулиці відсортовані по найменуванню
Об'єкти обліку
Отримати список типів об'єктів обліку
Об'єкти обліку
Отримати об'єкт обліку
Отримати список об'єктів обліку
Отримати список об'єктів обліку по бізнес процесу
Отримати список об'єктів обліку по бізнес процесу і коду
типу об'єкта обліку
Довідник груп забезпечення
Отримати інформацію групі забезпечення
Отримати інформацію групі забезпечення по шифру
Отримати всі групи забезпечення
Зберегти групу забезпечення
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Запит
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/SupportGoups/Delete
Norm
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/GetGroupTree
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/GetGroup
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/SaveGroup
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/DeleteGroup
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/DeleteGroups
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/GetNorm
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/SaveNorm
POST/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm
/DeleteNorm
NormsTypes
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/NormsTypes/Get
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/NormsTypes/GetByCipher
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/NormsTypes/GetAll
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/NormsTypes/Save
POST/api/dictionaries/ClothingSupport
/NormsTypes/Delete
StorInventory
POST/api/logistic/Sklad/StorInventory
/GetStorInventoryBase
POST/api/logistic/Sklad/StorInventory
/GetStorInventoryStrBase
POST/api/logistic/Sklad/StorInventory
/CreateInventory
POST/api/logistic/Sklad/StorInventory
/SaveInventory
StorCards
POST/api/logistic/Sklad/StorCards
/GetStorCardsBase
POST/api/logistic/Sklad/StorCards
/GetStorCardsByMolBase
POST/api/logistic/Sklad/StorCards
/GetStorCardsByMolKpuBase
POST/api/logistic/Sklad/StorCards
/GetStorCardsByStorBase
POST/api/logistic/Sklad/StorCards
/GetNomenclatureByOpa
MotionDocuments
POST/api/logistic/stocks/motiondocuments/Get

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Видалити групу забезпечення
Довідник норм речового забезпечення
Отримати дерево груп норм забезпечення
Отримати групу норм забезпечення
Зберегти групу норм забезпечення
Видалити групу норм забезпечення
Видалити групи норм забезпечення
Отримати норму забезпечення
Зберегти норму забезпечення
Зберегти норму забезпечення
Довідник типів норм забезпечення
Отримати інформацію групі забезпечення
Отримати інформацію групі забезпечення по шифру
Отримати всі групи забезпечення
Зберегти групу забезпечення
Видалити групу забезпечення
Відомості інвентаризації
Отримати реєстр відомостей
Отримати базові дані за відомістю інвентаризації з
рядками
Отримати нову відомість інвентаризації
Зберегти відомість інвентаризації
Картотека складського обліку
Отримати загальні дані по всій картотеці
Отримати картотеку в розрізі мовляв
Отримати картотеку в розрізі мовляв (за кодом
працівника)
Отримати картотеку в розрізі складів
Отримати номенклатуру по описовому ключу
Документи руху ТМЦ
Отримати документ по ІД
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Запит
POST/api/logistic/stocks/motiondocuments
/Creation
POST/api/logistic/stocks/motiondocuments
/Update
POST/api/logistic/stocks/motiondocuments
/Delete
POST/api/logistic/stocks/motiondocuments
/DeleteList
POST/api/logistic/stocks/motiondocuments
/Copy
POST/api/logistic/stocks/motiondocuments
/Prepare
UBSpecification
POST/api/billing/ubspecification/Gets
POST/api/billing/ubspecification/GetsInfo
UtilityBill
POST/api/billing/utilitybill/Gets
POST/api/billing/utilitybill/GetsStructuralUnit
POST/api/billing/utilitybill
/GetsPersonalAccount
POST/api/billing/utilitybill
/GetsPersonalAccountandPeriod
POST/api/billing/utilitybill/GetsPeriod
POST/api/billing/utilitybill/Get
POST/api/billing/utilitybill/Save
POST/api/billing/utilitybill/Delete
Beneficiaries
POST/api/Billing/Beneficiaries/Get
POST/api/Billing/Beneficiaries/Add
POST/api/Billing/Beneficiaries/Update
POST/api/Billing/Beneficiaries/Delete
FinePeriod
POST/api/Billing/FinePeriod/Get
POST/api/Billing/FinePeriod/GetCurrentPeriod
POST/api/Billing/FinePeriod/Add
POST/api/Billing/FinePeriod/Update
POST/api/Billing/FinePeriod/Delete
PersonalAccountType
POST/api/Billing/PersonalAccountType/Get
POST/api/Billing/PersonalAccountType/GetList
POST/api/Billing/PersonalAccountType/Add
POST/api/Billing/PersonalAccountType/Update
POST/api/Billing/PersonalAccountType/Delete
RateNBU
POST/api/Billing/RateNBU/Get
POST/api/Billing/RateNBU/Add
POST/api/Billing/RateNBU/Update
POST/api/Billing/RateNBU/Delete

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ

Копіювати документ
Підготувати документ
Специфікація рахунки за комунальні послуги
Отримати специфікацію рахунки за комунальні послуги
Отримати загальну інформацію специфікацію рахунки за
комунальні послуги
Рахунки за комунальні послуги
Отримати всі Рахунки за комунальні послуги
Отримати всі Рахунки за комунальні послуги за кодом
структурної одиниці
Отримати всі Рахунки за комунальні послуги за кодом
лицьового рахунок
Отримати всі Рахунки за комунальні послуги за кодом
лицьового рахунок і періоду
Отримати всі Рахунки за комунальні послуги за період та
ІД структурної одиниці
Отримати Рахунок за комунальні послуги з ІД
Зберегти Рахунок за комунальні послуги
Видалити Рахунок за комунальні послуги
Типи пільг
Отримати інформацію пільги
Створити пільгу
Змінити пільгу
Видалити пільгу
Періоди пені
Отримати період
Отримання відкритого періоду
Додати період
Змінити період
Видалити період
Типи особових рахунків
Отримати тип особового рахунку
Отримання всіх типів особових рахунків
Створити тип особового рахунку
Змінити тип особового рахунку
Видалити тип особового рахунку
Довідник ставок НБУ
Отримати ставку
Створити ставку
Змінити ставку
Видалити ставку
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Запит
Tenants
POST/api/Billing/Tenants/Get
POST/api/Billing/Tenants/GetListByContractId
POST/api/Billing/Tenants/Add
POST/api/Billing/Tenants/Update
POST/api/Billing/Tenants/Delete
Payment
POST/api/billing/payment/Gets
POST/api/billing/payment
/GetsByPersonalAccount
POST/api/billing/payment/Get
POST/api/billing/payment/Save
POST/api/billing/payment/Delete
CounterCard
POST/api/billing/countercard/Gets
POST/api/billing/countercard
/GetsByPersonalAccountInfo
POST/api/billing/countercard/Get
POST/api/billing/countercard/GetInfo
POST/api/billing/countercard/Save
DELETE/api/billing/countercard/Delete/{id}
CounterIndication
POST/api/billing/counterindication/Gets
POST/api/billing/counterindication/GetInfo
POST/api/billing/counterindication/Get
POST/api/billing/counterindication/Save
POST/api/billing/counterindication/Delete
POST/api/billing/counterindication
/ChangesValues
POST/api/billing/counterindication/TestChanges
MeteringDevices
POST/api/billing/meteringdevices/Gets
POST/api/billing/meteringdevices/Get
POST/api/billing/meteringdevices/Save
POST/api/billing/meteringdevices/Delete
KdrBaseConfiguration
POST/api/kdr/KdrBaseConfiguration/Get
POST/api/kdr/KdrBaseConfiguration/GetAcc
Card
POST/api/kdr/Card/GetPersonPhoto
KdrCard
POST/api/kdr/KdrCard/GetCardSections
POST/api/kdr/KdrCard/GetByRcd
POST/api/kdr/KdrCard/GetFullByRcd
POST/api/kdr/KdrCard/GetByTn
POST/api/kdr/KdrCard/GetFullByTn
POST/api/kdr/KdrCard/GetGeneralFullInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveGeneralFullInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetLngInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveLngInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetObrInfo

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Довідник мешканців
Отримати мешканця
Отримати всіх мешканців за кодом документа
Створити мешканця
Змінити мешканця
Видалити мешканця
Оплата комунальних послуг
Отримати всі оплати
Отримати всі оплати за особовим рахунком
Отримати оплату за ІД
Зберегти оплатy
Видалити оплатy
Картотека лічильників
Отримати всі картотеки лічильників
Отримати загальну інформацію карток лічильників по
особовому рахунку
Отримати картки лічильника по ІД
Отримати загальну інформацію по ІД картки лічильника
Зберегти картку лічильника
Видалити картку лічильника
Показники лічильника
Отримати всі свідчення
Отримати загальну інформацію за показаннями
Отримати свідчення у ІД
Зберегти показання
Видалити показання
Порахувати свідчення
Перевірка валідності полів
Прилади обліку
Отримати всі прилади обліку
Отримати прибою обліку по ІД
Зберегти прилад обліку
Видалити прилад обліку
База налаштувань кадрів
ЛК-фото
Картка співробітника
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Запит

Опис

POST/api/kdr/KdrCard/SaveObrInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetSPlInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveSPlInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetPspInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SavePspInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetAutoBiographyInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveAutoBiographyInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetCommentInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveCommentInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetAddressInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveAddressInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetScienceDegreeInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveScienceDegreeInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetAcademicRankInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveAcademicRankInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetScientificWorksInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/SaveScientificWorksInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetPenaltiesInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SavePenaltiesInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetRewardsInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveRewardsInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetMilitaryRegistrationInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/SaveMilitaryRegistrationInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetDisabilityInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveDisabilityInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetMilitaryServiceInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveMilitaryServiceInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetNameInVariousLanguagesInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/SaveNameInVariousLanguagesInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetAdditionalJobGuaranteesInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/SaveAdditionalJobGuaranteesInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetPersonnelReserveInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/SavePersonnelReserveInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetCertificationInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveCertificationInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetAnnualEvaluationInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/SaveAnnualEvaluationInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetDisciplinesInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveDisciplinesInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetLecturingInfo

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro
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Запит
POST/api/kdr/KdrCard/SaveLecturingInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetPhotoInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetPhotoByOptionsInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SavePhotoInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetAwardsInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveAwardsInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetBusinessTripInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveBusinessTripInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetDigitalLabourBookInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/SaveDigitalLabourBookInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetMentoringInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveMentoringInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetEmploymentContractsInfo
POST/api/kdr/KdrCard
/GetSpecialRankingHistoryInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetDeducatedInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveDeducatedInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetChargedInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveChargedInfo
POST/api/kdr/KdrCard/GetFundsInfo
POST/api/kdr/KdrCard/SaveFundsInfo
KdrFamilyMember
POST/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/GetList
POST/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/Get
POST/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/Save
POST/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/Delete
KdrCardGeneralData
POST/api/kdr/KdrCardGeneralData/GetByRcd
POST/api/kdr/KdrCardGeneralData/GetByTn
KdrCardPersonnelData
POST/api/kdr/KdrCardPersonnelData
/GetByRcd
POST/api/kdr/KdrCardPersonnelData/GetByTn
KdrCardSalaryDataForPayRoll
POST/api/kdr/KdrCardSalaryDataForPayRoll
/GetByRcd
POST/api/kdr/KdrCardSalaryDataForPayRoll
/GetByTn
KdrOrdersPersonnelData
POST/api/kdr/KdrOrdersPersonnelData/Get
POST/api/kdr/KdrOrdersPersonnelData
/GetListByRcd
POST/api/kdr/KdrOrdersPersonnelData
/GetMaxOnDate
PersonalCardDocuments
POST/api/kdr/PersonalCardDocuments/Get
POST/api/kdr/PersonalCardDocuments/Created

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис

Картка співробітника (члени сім'ї)

Картотека працівників (загальна частина)
Картотека працівників (кадрові дані)

Картотека працівників (дані для розрахунку
зарплати)

Накази (кадрові дані)

Особиста картка співробітника
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Запит
POST/api/kdr/PersonalCardDocuments/Update
POST/api/kdr/PersonalCardDocuments/Delete
POST/api/kdr/PersonalCardDocuments/Copy
POST/api/kdr/PersonalCardDocuments/Prepare
CardChamberOfJudge
POST/api/pay/CardChamberOfJudge/GetTab
POST/api/pay/CardChamberOfJudge
/CheckBoss
POST/api/pay/CardChamberOfJudge/GetByRcd
POST/api/pay/CardChamberOfJudge/GetByKpu
POST/api/pay/CardChamberOfJudge/Save
CardCriminalLiability
POST/api/pay/CardCriminalLiability/GetTab
POST/api/pay/CardCriminalLiability/GetByRcd
POST/api/pay/CardCriminalLiability/SaveAll
CardPanelOfJudge
POST/api/pay/CardPanelOfJudge/GetTab
POST/api/pay/CardPanelOfJudge
/CheckRootCol
POST/api/pay/CardPanelOfJudge/GetByRcd
POST/api/pay/CardPanelOfJudge/GetByCd
POST/api/pay/CardPanelOfJudge/Add
POST/api/pay/CardPanelOfJudge/Update
POST/api/pay/CardPanelOfJudge/DeleteByRcd
CardPowersOfJudge
POST/api/pay/CardPowersOfJudge/GetTab
POST/api/pay/CardPowersOfJudge/GetByRcd
POST/api/pay/CardPowersOfJudge/Save
POST/api/pay/CardPowersOfJudge/SaveAll
PaySchedules
POST/api/pay/PaySchedules/GetSchedules
POST/api/pay/PaySchedules/GetSchedule
POST/api/pay/PaySchedules/SeveSchedule
POST/api/pay/PaySchedules/DelSchedule
POST/api/pay/PaySchedules/GetSchedulePeriod
POST/api/pay/PaySchedules
/SaveSchedulePeriod
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteSchedulePeriod
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteSchedulePeriodByCd
POST/api/pay/PaySchedules
/GetScheduleDevMonth
POST/api/pay/PaySchedules
/SaveScheduleDevMonth
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteScheduleDevMonth
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteScheduleDevMonthByCd
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteScheduleDevMonthById

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис

Картка працівника розділ: Палати (ЛК)

Картка працівника розділ: Кримінальні справи (ЛК)

Картка працівника розділ: Колегії (ЛК)

Картка працівника розділ: Повноваження суддів (ЛК)

Графіки робіт
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Запит
POST/api/pay/PaySchedules/GetScheduleDev
POST/api/pay/PaySchedules/SaveScheduleDev
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteScheduleDev
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteScheduleDevs
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteScheduleDevById
POST/api/pay/PaySchedules
/GetWrkDaysReducts
POST/api/pay/PaySchedules
/GetWrkDaysReduct
POST/api/pay/PaySchedules
/SaveWrkDaysReduct
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteWrkDaysReductByDt
POST/api/pay/PaySchedules
/DeleteWrkDaysReduct
SalaryOptions
POST/api/pay/SalaryOptions/Get
POST/api/pay/SalaryOptions/Update
POST/api/pay/SalaryOptions/UpdatePrz
ContractActivityType
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/ContractActivityType/GetList
GroupHistory
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/GroupHistory/Get
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/GroupHistory/Add
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/GroupHistory/Update
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/GroupHistory/Delete
RateIndex
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/RateIndex/Get
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/RateIndex/Add
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/RateIndex/Update
POST/api/ContractsManagement/Dictionary
/RateIndex/Delete
Contract
POST/api/ContractsManagement/Contracts/Get
POST/api/ContractsManagement/Contracts
/GetByNumber
POST/api/ContractsManagement/Contracts/Add
POST/api/ContractsManagement/Contracts
/Update

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис

Параметри ЗП (Налаштування)

Види діяльності
Отримати список видів діяльності договорів
Довідник Ведення історії договорів
Отримати запис історії
Створити запис історії
Змінити запис історії
Видалити запис історії
Довідник коефіцієнтів індексації нормативної
грошової оцінки земель
Отримати коефіцієнт
Створити коефіцієнт
Змінити коефіцієнт
Видалити коефіцієнт
Отримати договір

Договір

Отримати договір по номеру документа
Створити договір
Змінити договір
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Запит
POST/api/ContractsManagement/Contracts
/Delete
ContractGroup
POST/api/ContractsManagement/ContractGroup
/Get
POST/api/ContractsManagement/ContractGroup
/GetList
ContractRequisites
POST/api/ContractsManagement
/ContractRequisites/GetOnDocumentCode
POST/api/ContractsManagement
/ContractRequisites
/GetOnDocumentAndRequisiteCode
POST/api/ContractsManagement
/ContractRequisites/GetListOnOperationCode
POST/api/ContractsManagement
/ContractRequisites/GetListOnDocumentCode
POST/api/ContractsManagement
/ContractRequisites/Add
POST/api/ContractsManagement
/ContractRequisites/Update
POST/api/ContractsManagement
/ContractRequisites/Delete
MbpCard
POST/api/dictionaries/logistic/MbpCard
/GetByEmployeeCardRcd
POST/api/dictionaries/logistic/MbpCard
/GetOperations
POST/api/dictionaries/logistic/MbpCard
/GetViews
CrmSettings
POST/api/crm/crmsettings/Get
POST/api/crm/crmsettings/Add
POST/api/crm/crmsettings/Update
POST/api/crm/crmsettings/Delete
POST/api/crm/crmsettings/GetUserSettingsInfos
CrmProject
POST/api/crm/crmproject/GetInfo
POST/api/crm/crmproject/GetList
POST/api/crm/crmproject/GetIdNameList
POST/api/crm/crmproject/Get
POST/api/crm/crmproject/Creation
POST/api/crm/crmproject/Update
POST/api/crm/crmproject/Delete
POST/api/crm/crmproject/DeleteList
POST/api/crm/crmproject/Copy
POST/api/crm/crmproject/Prepare
CrmJob
POST/Api/Crm/CrmJob/GetList
POST/Api/Crm/CrmJob/GetDateCounts
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Опис
Видалити договір
Групи договорів
Отримати групу договорів
Отримати список типів договорів
Реквізити договорів
Знайти реквізит за кодом документа
Знайти реквізит за кодом документа і кодом самого
реквізиту
Отримати список реквізитів за кодом операції
Отримати список реквізитів за кодом документа
Створити реквізит
Змінити реквізит
Видалити реквізит
Довідник карток МБП
Отримання списку карток за унікальним ідентифікатором
картки працівника
Отримання списку операцій
Отримання списку відображення
Налаштування параметрів CRM
Отримання інформації за ідентифікатором налаштування
Додавання запису налаштування
Модифікація записи налаштування
Видалення запису налаштування
Отримання установок для всіх користувачів
Проект
Отримання інформації по проекту по ІД проекту
Отримати проекти по параметрах пошуку проектів
Отримання ІД і найменувань всіх проектів по РЄ
Отримати документ по ІД
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ
Копіювати документ
Підготувати документ

Завдання
Отримати завдання по параметрах пошуку
Отримати кількості завдань за параметрами пошуку з
розбивкою по датам (діб)
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Запит
POST/Api/Crm/CrmJob/Quit
POST/Api/Crm/CrmJob/Create
POST/Api/Crm/CrmJob/Get
POST/Api/Crm/CrmJob/Creation
POST/Api/Crm/CrmJob/Update
POST/Api/Crm/CrmJob/Delete
POST/Api/Crm/CrmJob/DeleteList
POST/Api/Crm/CrmJob/Copy
POST/Api/Crm/CrmJob/Prepare
CrmJobHistory
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/Get
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/GetByJob
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/Add
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/Update
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/Delete
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/DeleteByJob
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/GetTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories
/GetByJobTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/AddTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/UpdateTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories/DeleteTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Histories
/DeleteByJobTemp
CrmJobPerformer
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetTypes
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers
/GetWorkersByType
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/Get
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetByJob
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/Add
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/Update
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/Delete
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers
/DeleteByJob
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers
/GetByJobTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers/AddTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers
/UpdateTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers
/DeleteTemp
POST/Api/Crm/CrmJob/Performers
/DeleteByJobTemp
CrmEventArchive
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/GetList
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive
/GetDateCounts
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/ValidateDoc
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Опис
Завершити роботу з документів (вийти з документа)
Створити документ (для мобільної версії)
Отримати документ по ІД
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ
Копіювати документ
Підготувати документ
Історії завдання
Отримати детальну запис по ІД
Отримати детальні записи завдання
Додати детальну запис завдання
Оновити детальну запис завдання
Видалити детальну запис завдання
Видалити всі детальні записи завдання
Отримати детальну запис по ІД з буфера
Отримати детальні записи завдання з буфера
Додати детальну запис завдання в буфер
Оновити детальну запис завдання в буфері
Видалити детальну запис завдання в буфері
Видалити всі детальні записи завдання в буфері
Виконавець завдання
Отримати список типів виконавців
Отримати виконавців по типу виконавця
Отримати детальну запис по ІД
Отримати детальні записи завдання
Додати детальну запис завдання
Оновити детальну запис завдання
Видалити детальну запис завдання
Видалити всі детальні записи завдання
Отримати детальну запис по ІД з буфера
Отримати детальні записи завдання з буфера
Додати детальну запис завдання в буфер
Оновити детальну запис завдання в буфері
Видалити детальну запис завдання в буфері
Видалити всі детальні записи завдання в буфері
Архів подій
Отримати події за параметрами пошуку
Отримати кількості подій за параметрами пошуку з
розбивкою по датам (діб)
Виконати перевірку коректності даних в моделі події
(тільки для C ++)
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POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/DeleteList1
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Move
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/MoveList
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive
/GetCounterpartyInfo
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Get
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Creation
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Update
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Delete
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/DeleteList
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Copy
POST/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Prepare
CrmEvent
POST/Api/Crm/CrmEvent/MoveOnDate
POST/Api/Crm/CrmEvent/Clone
POST/Api/Crm/CrmEvent/CloneList
POST/Api/Crm/CrmEvent/GetList
POST/Api/Crm/CrmEvent/GetDateCounts
POST/Api/Crm/CrmEvent/ValidateDoc
POST/Api/Crm/CrmEvent/DeleteList1
POST/Api/Crm/CrmEvent/Move
POST/Api/Crm/CrmEvent/MoveList
POST/Api/Crm/CrmEvent/GetCounterpartyInfo
POST/Api/Crm/CrmEvent/Get
POST/Api/Crm/CrmEvent/Creation
POST/Api/Crm/CrmEvent/Update
POST/Api/Crm/CrmEvent/Delete
POST/Api/Crm/CrmEvent/DeleteList
POST/Api/Crm/CrmEvent/Copy
POST/Api/Crm/CrmEvent/Prepare
CrmDocLinkArchive
POST/api/crm/crmdoclink/archive/Get
POST/api/crm/crmdoclink/archive/GetByDoc
POST/api/crm/crmdoclink/archive/GetIdsByDoc
POST/api/crm/crmdoclink/archive
/GetIdsByEvent
CrmDocLink
POST/api/crm/crmdoclink/Get
POST/api/crm/crmdoclink/GetTemp
POST/api/crm/crmdoclink
/GetJobIdByEventTemp
POST/api/crm/crmdoclink/GetList
CrmCommon
POST/api/crm/crmcommon
/GetUserIdByWorkerOrProject
POST/api/crm/crmcommon
/CreateCounterpartyWithPhone
POST/api/crm/crmcommon
/GetAddrAndContPersByIdAndPhone

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Видалення подій за переліком їх ІД
Переміщення в архів / з архіву події по його ІД
Переміщення в архів / з архіву подій за переліком їх ІД
Отримати розширену інформацію по КА
Отримати документ по ІД
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ
Копіювати документ
Підготувати документ

Подія
Переміщення в архів подій на дату
Клонувати подія по ІД зразка
Клонувати подія за переліком ІД зразків
Отримати події за параметрами пошуку
Отримати кількості подій за параметрами пошуку з
розбивкою по датам (діб)
Виконати перевірку коректності даних в моделі події
(тільки для C ++)
Видалення подій за переліком їх ІД
Переміщення в архів / з архіву події по його ІД
Переміщення в архів / з архіву подій за переліком їх ІД
Отримати розширену інформацію по КА
Отримати документ по ІД
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ
Копіювати документ
Підготувати документ
Архів зв'язків документів CRM
Отримати запис по ІД
Отримати записи за умовою
Отримати ІД записів за умовою
Отримати ІД записів за подією
Зв'язки документів CRM
Отримати запис по ІД
Отримати тимчасову запис по ІД
Отримати ІД зв'язаної задачі по ІД події з тимчасової
таблиці зав’язків
Отримати записи за умовою
Загальна частина CRM
Отримати ІД користувача з статистики по ІД працівника
або ІД проекту
Створити КА за даними з моделі
Отримати адресу і контактна особа КА по його ІД і
телефону
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Опис

POST/api/crm/crmcommon
/GetContactPiopleByCounterparty
Contacts
POST/api/link/Contacts/GetList
POST/api/link/Contacts
/GetListGroupByFirstLetter
POST/api/link/Contacts/GetFullInfoList
POST/api/link/Contacts
/GetFullInfoListGroupByFirstLetter
POST/api/link/Contacts/GetDetail
POST/api/link/Contacts/GetPhoto
FirmStructure
POST/api/link/FirmStructure/GetList
POST/api/link/FirmStructure/GetDetail
Account
POST/api/logistic/trade/account/Gets
POST/api/logistic/trade/account
/GetsStructuralUnit
POST/api/logistic/trade/account/Get
POST/api/logistic/trade/account/Creation
POST/api/logistic/trade/account/Update
POST/api/logistic/trade/account/Delete
POST/api/logistic/trade/account/DeleteList
POST/api/logistic/trade/account/Copy
POST/api/logistic/trade/account/Prepare
Invoice
POST/api/logistic/trade/invoice
/GetsStructuralUnit
POST/api/logistic/trade/invoice/Get
POST/api/logistic/trade/invoice/Creation
POST/api/logistic/trade/invoice/Update
POST/api/logistic/trade/invoice/Delete
POST/api/logistic/trade/invoice/DeleteList
POST/api/logistic/trade/invoice/Copy
POST/api/logistic/trade/invoice/Prepare
PurchasePlan
POST/api/logistic/trade/purchasePlan/Gets
POST/api/logistic/trade/purchasePlan/Get
POST/api/logistic/trade/purchasePlan/Save
POST/api/logistic/trade/purchasePlan/Add
POST/api/logistic/trade/purchasePlan/Update
POST/api/logistic/trade/purchasePlan/Delete
PurchaseRequisition
POST/api/logistic/trade/purchaseRequisition
/Gets
POST/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Get
POST/api/logistic/trade/purchaseRequisition
/Save
POST/api/logistic/trade/purchaseRequisition
/Add

Отримати список контактних осіб по КА і адресою філії,
якщо ІД адреси 0, то по всіх філіях
Контакти (Адресна книга)
Отримати список контактів
Отримати список контактів згрупованих по першій букві
Прізвища
Отримати список контактів
Отримати список повної інформації контактів
згрупованих по першій букві Прізвища
Отримати детальну інформацію про контакт
Отримати фото контакту
Структура організації
Отримати набір даних довідника підрозділів
Отримати елемент довідника по ключу
Рахунок
Отримати всі Рахунки

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Отримати всі Рахунки за кодом структурної одиниці
Отримати документ по ІД
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ
Копіювати документ
Підготувати документ
Накладна / Акт
Отримати всі накладні за кодом структурної одиниці і
типу
Отримати документ по ІД
створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ
Копіювати документ
Підготувати документ
План на закупівлю
Отримати всі плани на закупівлю.
Отримати план на закупівлю по ІД
Зберегти план на закупівлю
Створити план на закупівлю
Змінити план на закупівлю
Видалити план на закупівлю.
Заявка на закупівлю
Отримати всі заявки на закупівлю
Отримати заявку на закупівлю по ІД
Зберегти заявку на закупівлю
Створити заявку на закупівлю
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POST/api/logistic/trade/purchaseRequisition
/Update
POST/api/logistic/trade/purchaseRequisition
/Delete
POST/api/logistic/trade/purchaseRequisition
/GetByJournalCode
FastReport
POST/api/fastreport/GetReportUrl
POST/api/fastreport/EnumerateResources
POST/api/fastreport/EnumerateScriptObjects
POST/api/fastreport/GetMethodInfo
POST/api/fastreport/EnumerateXmlRegistry
POST/api/fastreport/GetXmlModel
POST/api/fastreport/GetSqlStructure
POST/api/fastreport/GetReport
POST/api/fastreport/SaveReport
POST/api/fastreport/CompileReport
FileUtils
POST/api/fastreport/FindFreeName
RepMnu
POST/api/fastreport/repmnu/get-tables
POST/api/fastreport/repmnu/get-list
POST/api/fastreport/repmnu/get-selected
FormGenerator
POST/api/formgenerator/InitModule
POST/api/formgenerator/GetModule
POST/api/formgenerator/TerminateModule
POST/api/formgenerator/GetDocument
POST/api/formgenerator/MenuDocumentRun
FormGeneratorDesigner
POST/api/formgenerator/GetDesignerSettings
POST/api/formgenerator/GetsDesignerSettings
POST/api/formgenerator
/CreateDesignerSettings
POST/api/formgenerator
/UpdateDesignerSettings
POST/api/formgenerator
/DeleteDesignerSettings
POST/api/formgenerator/GetTreeDocuments
FormGeneratorDesignerDictionary
POST/api/formgenerator/GetDesignerDictionary
POST/api/formgenerator
/GetDesignerDictionarySettings

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Змінити інформацію
Видалити заявку на закупівлю за комунальні послуги.
Видалити заявку на закупівлю за комунальні послуги.
Робота зі звітами FastReport
Отримати пряме посилання на звіт
Перерахувати всі експортовані ресурси
Перерахувати всі експортовані ресурси
Повертає метаописів серверного методу
Перерахувати всі ресурси XML шаблонів для
використання в FastReport
Отримати дані ресурсу XML (повертаються поля і
параметри)
Отримати метаописів полів, що повертаються запитом
Читання звіту по імені
Збереження звіту на диску і оновлення запису про нього
в базі даних
Попередня компіляція скрипта звіту
Робота з файлами FastReport
Пошук вільного імені файлу
Меню звітів
Отримати список таблиць звітних форм
Отримати список звітних форм у вигляді деревовидного
списку
Отримати список обраних для користувача / ролі звітів
Робота з модулем системи
Ініціалізація перед запуском модуля
Отримання графічної структури модуля
Завершення роботи модуля
Отримання модель документа за кодом документа
Завантажити спливаюче меню для вибору документів
Робота з дизайнером форм
Отримання налаштування дизайнера
Отримання установок дизайнера за кодом документа і
користувачеві якщо користувач = 0 то тільки за кодом
документа
Створити налаштування дизайнера
Змінити налаштування дизайнера
Видалити налаштування дизайнера
Отримати дерево бізнес процесів і пов'язаних документів
Робота з дизайнером довідників
Отримання модель довідника по типу довідника і коду
довідника
Отримання налаштування дизайнера довідника
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POST/api/formgenerator
/GetsDesignerDictionarySettings
POST/api/formgenerator
/CreateDesignerDictionarySettings
POST/api/formgenerator
/UpdateDesignerDictionarySettings
POST/api/formgenerator
/DeleteDesignerDictionarySettings
POST/api/formgenerator
/GetTreeDictionaryDocuments
LabAnalysis
POST/api/production/labanalysis/Get
POST/api/production/labanalysis/Add
POST/api/production/labanalysis/Update
POST/api/production/labanalysis/Delete
LabAnalysisSpec
POST/api/production/labanalysisspec/Get
POST/api/production/labanalysisspec
/GetByLabAnalysis
POST/api/production/labanalysisspec
/GetRcdsByLabAnalysis
POST/api/production/labanalysisspec/Add
POST/api/production/labanalysisspec/Update
POST/api/production/labanalysisspec/Delete
POST/api/production/labanalysisspec/Save
POST/api/production/labanalysisspec
/LoadToTempDocS
POST/api/production/labanalysisspec
/CleanTempDocS
POST/api/production/labanalysisspec
/UpdateInTempDocS
POST/api/production/labanalysisspec
/AddIntoTempDocS
POST/api/production/labanalysisspec
/SetDeletedInTempDocS
MaterialProducts
POST/api/production/MaterialProducts/Get
POST/api/production/MaterialProducts/Add
POST/api/production/MaterialProducts/Update
POST/api/production/MaterialProducts/Delete
MaterialProductSpecs
POST/api/production/MaterialProductSpecs/Get
POST/api/production/MaterialProductSpecs
/GetByDoc
POST/api/production/MaterialProductSpecs
/Add
POST/api/production/MaterialProductSpecs
/Update

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримання установок дизайнера по типу довідника і коду
документа якщо користувач = 0 то тільки за кодом
документа
Створити налаштування дизайнера
Змінити налаштування дизайнера
Видалити налаштування дизайнера
Отримати дерево бізнес процесів і пов'язаних документів
Виробництво. Лабораторний аналіз. Документ
Отримання записи по ІД
Додавання запису лаб. аналізу
Модифікація записи лаб. аналізу
Видалення запису лаб. аналізу
Виробництво. Лабораторний аналіз. Специфікації
Отримання запису по ІД
Отримання записів СП по ІД документа
Отримання ІД записів СП по ІД документа
Додавання запису лаб. аналізу
Модифікація записи лаб. аналізу
Видалення запису лаб. аналізу
Збереження записів СП лаб. аналізу з TempDocS в раб.
таблиці
Завантаження записів СП в TempDocS
Чистка TempDocS від записів СП лабаналіза
Модифікація записи СП лаб. аналізу в TempDocS
Додавання нового запису СП лаб. аналізу в TempDocS
Установка прапорів видалення для зазначених в записів
СП лаб. аналізу в TempDocS
Виробництво. Матеріали і ДП. Документ
Отримання записи по ІД
Додавання запису
Модифікація записи
Видалення запису
Виробництво. Матеріали і ГП. Специфікація
документа
Отримання записи по ІД
Отримання записів СП по ІД документа
Додавання запису
Модифікація записи
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POST/api/production/MaterialProductSpecs
/UpdatePriceUnits
POST/api/production/MaterialProductSpecs
/Delete
POST/api/production/MaterialProductSpecs
/GetOperCountByDoc
ProductionOperationSpec
POST/api/production/ProductionOperationSpec
/Get
POST/api/production/ProductionOperationSpec
/GetList
POST/api/production/ProductionOperationSpec
/Add
POST/api/production/ProductionOperationSpec
/Update
POST/api/production/ProductionOperationSpec
/Delete
CashOrders
POST/api/cashaccounting/cashorders/Get
POST/api/cashaccounting/cashorders/Creation
POST/api/cashaccounting/cashorders/Update
POST/api/cashaccounting/cashorders/Delete
POST/api/cashaccounting/cashorders/DeleteList
POST/api/cashaccounting/cashorders/Copy
POST/api/cashaccounting/cashorders/Prepare
BankDocuments
POST/api/cashaccounting/bankdocuments/Get
POST/api/cashaccounting/bankdocuments
/Creation
POST/api/cashaccounting/bankdocuments
/Update
POST/api/cashaccounting/bankdocuments
/Delete
POST/api/cashaccounting/bankdocuments
/DeleteList
POST/api/cashaccounting/bankdocuments/Copy
POST/api/cashaccounting/bankdocuments
/Prepare
Entries
POST/api/GeneralAccountingBook/Entries
/BuildXMLSrdStt
FixedAssetsInventory
POST/api/FixedAssets/Inventory
/CreateInventory
POST/api/FixedAssets/Inventory
/CreateUnaccontedObject
CardList
POST/api/FixedAssets/CardList
/BuildXMLOsnAtr
POST/api/FixedAssets/CardList
/BuildXMLOsnDrg

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Модифікація кількості в ОІ ціни
Видалення запису
Отримання останньої операції для ПСН з НЗД
Документ специфікації виробничих операцій.
Отримання записи по ІД
Отримання всіх записів
Додавання запису
Модифікація записи
Видалення запису
Платіжні документи
Отримати документ по ІД
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ
Копіювати документ
Підготувати документ
Платіжні документи
Отримати документ по ІД
Створити документ
Змінити інформацію по документу
Видалити документ

Копіювати документ
Підготувати документ
Реєстр проводок
Створення розділу XML для перевірки проведення
документа в бух. книги.
Відомості інвентаризації ОЗ

Створення запису неврахованого об'єкта ОЗ в ВІ
Картотека ОЗ
Створення розділу XML для побудови списку атрибутів
Створення розділу
дорогматеріалів

XML

для

створення

списків
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Опис

DocumentTemplateFieldSetting

Поля використовуються в шаблонах документів
документообігу. Налаштування

POST/api/documentflow
/documentTemplateFieldSetting
/getByTemplateId
POST/api/documentflow
/documentTemplateFieldSetting/getById
POST/api/documentflow
/documentTemplateFieldSetting/add
POST/api/documentflow
/documentTemplateFieldSetting/update
POST/api/documentflow
/documentTemplateFieldSetting/delete
DocumentTemplateSetting
POST/api/documentflow
/documentTemplateSetting/get
POST/api/documentflow
/documentTemplateSetting/getById
POST/api/documentflow
/documentTemplateSetting/getTree
POST/api/documentflow
/documentTemplateSetting/add
POST/api/documentflow
/documentTemplateSetting/update
POST/api/documentflow
/documentTemplateSetting/delete
DocumentTemplateSpecSetting
POST/api/documentflow
/documentTemplateSpecSetting
/getByTemplateId
POST/api/documentflow
/documentTemplateSpecSetting/getById
POST/api/documentflow
/documentTemplateSpecSetting/add
POST/api/documentflow
/documentTemplateSpecSetting/update
POST/api/documentflow
/documentTemplateSpecSetting/delete
DocumentTypeSetting
POST/api/documentflow/documentTypeSetting
/get
POST/api/documentflow/documentTypeSetting
/getById
POST/api/documentflow/documentTypeSetting
/add
POST/api/documentflow/documentTypeSetting
/update
POST/api/documentflow/documentTypeSetting
/delete

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Отримати поля шаблону документа документообігу
Отримати одне поле шаблону документа документообігу.
Додати поле в шаблон документа документообігу
Оновити поле в шаблоні документа документообігу
Видалити поле з шаблону документа документообігу.
Шаблони документів документообігу. Налаштування
Отримати всі шаблони документів
Отримати один шаблон документа
Дерево розділів і шаблонів. Отримати всі шаблони
документів у вигляді дерева по розділах
Додати шаблон документа
Оновити шаблон документа
Видалити шаблон документа документообігу
Специфікація шаблону документа документообігу.
Налаштування
Отримати специфікації
документообігу

за

шаблоном

документа

Отримати одну специфікацію шаблону документа
документообігу
Додати
специфікацію
шаблону
документа
документообігу
Оновити
специфікацію
шаблону
документа
документообігу
Видалити
специфікацію
шаблону
документа
документообігу
Розділи (типи) шаблонів документів документообігу.
Налаштування
Отримати всі типи документів
Отримати тип документа за ідентифікатором
Додати тип документа (розділ)
Оновити тип документа документообігу
Видалити тип документа документообігу
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DocumentFlowFieldSetting
POST/api/documentflow/fieldSetting/get
POST/api/documentflow/fieldSetting/getById
POST/api/documentflow/fieldSetting/add
POST/api/documentflow/fieldSetting/update
POST/api/documentflow/fieldSetting/delete
DocumentFlowFieldValue
POST/api/documentflow/fieldValue
/getByDocumentId
DocumentFlowDocument
POST/api/documentflow/document/get
POST/api/documentflow/document/getById
POST/api/documentflow/document
/getByTemplateId
POST/api/documentflow/document/add
POST/api/documentflow/document/update
POST/api/documentflow/document/delete
BusinessProcessManagement
POST/api/documentflow
/businessprocessmanagement/Get
POST/api/documentflow
/businessprocessmanagement/Gets
POST/api/documentflow
/businessprocessmanagement/Create
POST/api/documentflow
/businessprocessmanagement/Update
POST/api/documentflow
/businessprocessmanagement/Delete
POST/api/documentflow
/businessprocessmanagement/Deletions
AutoNum
POST/api/sys/AutoNum/GetDocNumber
POST/api/sys/AutoNum/GetDocNumberPack
POST/api/sys/AutoNum/GetDocNumberSave
POST/api/sys/AutoNum/DeleteDocNumber
POST/api/sys/AutoNum/ChangeDocNumber
BillingUtility
POST/api/billing/utility
/BillingGetFirstOpenedPeriod
Information
GET/api/about
POST/api/core/is-intellect-service
IsproSrv
POST/api/sys/IsproSrv/TestPrtMode
POST/api/sys/IsproSrv/TestModule
POST/api/sys/IsproSrv/GetPrtMode
POST/api/sys/IsproSrv/GetMaxRecords
POST/api/sys/IsproSrv/SendMsgStation
POST/api/sys/IsproSrv/SetTimeOut
POST/api/sys/IsproSrv/SetUserInfoS

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Поля документообігу. Налаштування
Отримати всі поля документообігу для налаштування
Отримати одне поле документообігу для налаштування
за ідентифікатором
Додати поле документообігу
Оновити поле документообігу
Видалити поле документообігу
Поля документообігу. Значення
Отримати значення полів за ідентифікатором документа
документообігу
Документи документообігу
Отримати всі документи документообігу
Отримати один документ документообігу
Отримати документи шаблону документообігу
Додати документ документообігу
Оновити документ документообігу
Видалити документ документообігу
Управління процесами
Отримання дизайнер процесів
Отримання дизайнерів процесів
Створити дизайнер процесів
Змінити дизайнер процесів
Видалити дизайнер процесів
Видалення дизайнер процесів
Отримати номер документа
Отримати пакет номерів документа
Підтвердити збереження номера
Видалити раніше виділений номер
Змінити номер документа
Отримати відкритий період для обліку комунальних
послуг за ІД структурної одиниці

Перевірка наявності ліцензії за кодом підприємства
Перевірити ліцензію на модуль за кодом підприємства

52

Версія 8.00.002

Запит
POST/api/sys/IsproSrv/Ping
POST/api/sys/IsproSrv/DebugPing
POST/api/sys/IsproSrv/GetSystemVersion
Monitor
GET/api/Monitor/routes
PCab
POST/api/pay/PCab/GetPersonOsn
POST/api/pay/PCab/GetSalaryTotals
POST/api/pay/PCab/GetSalaryDetail
POST/api/pay/PCab/GetVacation
POST/api/pay/PCab/GetTimeSheet
POST/api/pay/PCab/GetOrders
POST/api/pay/PCab/GetOrderDetail
POST/api/pay/PCab/GetOrderText
POST/api/pay/PCab/GetSpr590_015
SprBank
POST/api/sys/bank/GetList
POST/api/sys/bank/GetData
POST/api/sys/bank/BankWithMFOExist
POST/api/sys/bank/BankWithNmExist
POST/api/sys/bank/Insert
POST/api/sys/bank/Update
POST/api/sys/bank/Save
POST/api/sys/bank/Delete
POST/api/sys/bank/TestChanges
POST/api/sys/bank/GetDatatrfs
POST/api/sys/bank/GetListtes
SprCrtFrm
POST/api/sys/SprCrtFrm/GetData
POST/api/sys/SprCrtFrm/Insert
POST/api/sys/SprCrtFrm/Update
POST/api/sys/SprCrtFrm/Save
POST/api/sys/SprCrtFrm/GetCrtParms
POST/api/sys/SprCrtFrm/GetCrtParm
POST/api/sys/SprCrtFrm/PutCrtParm
SprF
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprF2
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprF2CdSpr
POST/api/dictionaries/SprF/DeleteSprF2Rcd
POST/api/dictionaries/SprF/ChangeSprF2
POST/api/dictionaries/SprF/AddSprF2
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprFAnl
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprFAnlCdSpr
POST/api/dictionaries/SprF/DeleteSprFAnlRcd
POST/api/dictionaries/SprF/ChangeSprFAnl
POST/api/dictionaries/SprF/AddSprFAnl
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprFAdd
POST/api/dictionaries/SprF/DeleteSprFAddRcd

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис

Повертає версію системи

Даний метод виконує вибірку всіх банків
Даний метод виконує вибірку банку по bankRcd
Даний метод показує присутність банку з конкретним
МФО
Даний метод показує присутність банку з конкретним
Найменуванням
Даний метод створює новий банк
Даний метод редагує банк по bankRcd
Даний метод виконує Insert / Update банк по bankRcd c
урахуванням статусу InsMode
Даний метод видаляє банк по ІД
Перевірка валідності полів
Даний метод виконує вибірку тарифів банку по bankRcd
Даний метод виконує вибірку СТЕ
Даний метод виконує вибірку картки підприємства
Даний метод додає картку підприємства
Даний метод оновлює картку підприємства
Даний метод зберігає картку підприємства
Даний метод виконує вибірку параметрів підприємства
Даний метод виконує вибірку параметра підприємства
Даний метод створює або змінює параметр підприємства
Запит на вибірку всіх значень в інтегруванні довіднику
Запит на вибірку значень в інтегруванні довіднику
Запит на видалення в інтегруванні довіднику
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання рахунку
Запит на вибірку всіх значень в інтегруванні довіднику
Запит на вибірку значень в інтегруванні довіднику
Запит на видалення в інтегруванні довіднику
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання рахунку
Запит на вибірку всіх значень в інтегруванні довіднику
Запит на видалення в інтегруванні довіднику
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Запит
POST/api/dictionaries/SprF/ChangeSprFAdd
POST/api/dictionaries/SprF/AddSprFAdd
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprFAnlTree
POST/api/dictionaries/SprF
/GetSprFAnlTreeCdSpr
POST/api/dictionaries/SprF
/DeleteSprFAnlTreeRcd
POST/api/dictionaries/SprF
/ChangeSprFAnlTree
POST/api/dictionaries/SprF/AddSprFAnlTree
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprFSte
POST/api/dictionaries/SprF/GetSprFSteCdSte
POST/api/dictionaries/SprF/DeleteSprFSteRcd
POST/api/dictionaries/SprF/ChangeSprFSte
POST/api/dictionaries/SprF/AddSprFSte
SprPdr
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetListDepartment
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetListDepartmentByCodeAndDate
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetListDepartmentById
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetDepartmentByIdAndPreferDate
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetDepartmentByCodeAndPreferDate
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetDepartmentByIdAndDateBegin
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetCountDepartmentByDate
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetNormalizeDateLoad
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetFreeDepartmentCode
POST/api/dictionaries/SprPdr
/TestCreatedDepartmentsByManningTable
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetValidInfoBeforeDeletePhysically
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetValidInfoBeforeDeleteLogical
POST/api/dictionaries/SprPdr/AddDepartment
POST/api/dictionaries/SprPdr
/UpdateDepartment
POST/api/dictionaries/SprPdr
/DeletePhysicallyDepartmentById
POST/api/dictionaries/SprPdr
/DeleteLogicalDepartmentByIdOnDate
POST/api/dictionaries/SprPdr
/RestoreDepartmentByIdOnDate
POST/api/dictionaries/SprPdr/SetDefaultParams

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання рахунку
Запит на вибірку всіх значень в інтегруванні довіднику
Запит на вибірку значень в інтегруванні довіднику
Запит на видалення в інтегруванні довіднику
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання рахунку
Запит на вибірку всіх значень в інтегруванні довіднику
Запит на вибірку значень в інтегруванні довіднику
Запит на видалення в інтегруванні довіднику
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання рахунку
Отримати довідник підрозділів на дату
Отримати довідник підрозділів на дату
Отримати список всіх підрозділів по id
Отримати підрозділ по id і бажаною датою
Отримати підрозділ по коду і бажаною датою
Отримати підрозділ по ключу
Отримати кількість підрозділів на дату
Отримати нормалізовану дату завантаження довідника
Отримати вільний код підрозділу
Перевірка створення підрозділів на дату засобами ШР або
ІШР
Отримати дані для валідації на стороні клієнта перед
фізичним видаленням
Отримати дані для валідації на стороні клієнта перед
логічним видаленням
Додати підрозділ
Оновити підрозділ
Видалити фізично підрозділ з його підлеглими з
урахуванням архіву
Видалити логічно підрозділ з його підлеглими з
урахуванням архіву
Відновити логічно віддалене підрозділ з його
батьківським з урахуванням архіву
Встановити значення за замовчуванням при першому
вході в довідник

54

Версія 8.00.002

Запит

Опис

POST/api/dictionaries/SprPdr
/ResetDepartmentPosition
POST/api/dictionaries/SprPdr
/ChangeDepartmentPosition
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetValidInfoBeforeDeleteStructUnitDepartmen
t
POST/api/dictionaries/SprPdr
/AddStructUnitDepartment
POST/api/dictionaries/SprPdr
/UpdateStructUnitDepartment
POST/api/dictionaries/SprPdr
/DeleteStructUnitDepartment
POST/api/dictionaries/SprPdr/GetListStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetStructureByDate
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetCountStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetNormalizeCodeStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetMaxDateStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr/AddStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/AddStructureWithControl
POST/api/dictionaries/SprPdr/UpdateStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/CreateEmptyStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr/CopyStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/TestChangeStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr/ChangeStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/CopyStructureFromManningTable
POST/api/dictionaries/SprPdr/DeleteStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/DeleteStructureFromManningTable
POST/api/dictionaries/SprPdr
/DeleteStructureWithControl
POST/api/dictionaries/SprPdr/MoveStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetListDepartmentType
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetDepartmentTypeById
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetDepartmentTypeByCode
POST/api/dictionaries/SprPdr
/AddDepartmentType
POST/api/dictionaries/SprPdr
/UpdateDepartmentType
POST/api/dictionaries/SprPdr/GetPdrNm

Скидання в початковий стан порядкових номерів
підрозділів

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Зміна позицій між двома підрозділами
Отримати дані для валідації перед видаленням підрозділу
типу структурна одиниця
Додати підрозділ типу структурна одиниця
Оновити підрозділи типу структурна одиниця
Видалити підрозділу типу структурна одиниця
Отримати список структур коду
Отримати код структури на дату
Отримати кількість записів в структурі
Отримати нормалізовану структуру коду
Отримати максимальну дату структури в довіднику
Додати структуру
Додати структуру з контролем
Оновити запис структури коду
Створення пустої структури довідника
Копіювання структури довідника
Можливість зміни структури коду
Зміна структури коду
Копіювання структури довідника при проведенні ШР
Видалення структури довідника
Видалення структури на дату при відкликанні штатного
розкладу
Видалення структури на дату з контролем наявності
підрозділів
Зсув структури на задану дату
Отримати довідник типів підрозділів
Отримати тип підрозділу по id
Отримати тип підрозділу по коду
Додати тип підрозділу
Оновити тип підрозділу
Знайти підрозділ за вказаними параметрами (для
комбомеханізму)
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Запит
POST/api/dictionaries/SprPdr/GetPdrRcdBySe
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetPdrByBookmark
POST/api/dictionaries/SprPdr/Get
POST/api/dictionaries/SprPdr/Delete
POST/api/dictionaries/SprPdr
/SysPdr_DeleteBookmark
POST/api/dictionaries/SprPdr
/SysPdr_Delete_Rcd
POST/api/dictionaries/SprPdr/LoadStructPdr
POST/api/dictionaries/SprPdr/GetStructPdr
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetStructurePdrRec
POST/api/dictionaries/SprPdr/StructureAdd
POST/api/dictionaries/SprPdr/StructureModify
POST/api/dictionaries/SprPdr/StructureDelDate
POST/api/dictionaries/SprPdr/SysPdr_Modify
POST/api/dictionaries/SprPdr
/SysPdr_GetKeyRcd
POST/api/dictionaries/SprPdr
/SysPdr_TestKeyCd
POST/api/dictionaries/SprPdr/GetNextPdrDate
POST/api/dictionaries/SprPdr/GetPdrByCd
POST/api/dictionaries/SprPdr/GetPdrByRcd
POST/api/dictionaries/SprPdr/FixSprPdrData
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetSprPdrRecordsCount
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetSprPdrStr1RecordsCount
POST/api/dictionaries/SprPdr/LoadSprPdrAll
POST/api/dictionaries/SprPdr
/SysPdr_ChangeStructure
POST/api/dictionaries/SprPdr
/SysPdr_ChangeStructureProgress
POST/api/dictionaries/SprPdr/LoadSprPdrTyp
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetSprPdrTyp_ByCd
POST/api/dictionaries/SprPdr
/GetSprPdrTyp_ByRcd
SprPtn
POST/api/sys/SprPtn/GetPtnGrpkAsync
POST/api/sys/SprPtn/GetPtnGrpkByRcd
POST/api/sys/SprPtn/IsPtnGrpEmpty
POST/api/sys/SprPtn/IsPtnGrpCdExists
POST/api/sys/SprPtn/IsPtnGrpHasChild
POST/api/sys/SprPtn/AddPtnGrpk
POST/api/sys/SprPtn/UpdPtnGrpk
POST/api/sys/SprPtn/DelPtnGrpk

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис
Отримати Rcd структурної одиниці
підрозділів

в довіднику

Запит елемента довідника підрозділів по bookmark
Отримати підрозділ по ключу
Фізичне видалення підрозділу
Видалення підрозділу (фізичне). Викликається з ШР
Видалення підрозділів на дату по коду підрозділу
Отримати архів структури довідника підрозділів
Отримати структуру підрозділів на дату
Дати запис структури підрозділів
Додати структуру підрозділів
Модифікувати структуру підрозділів
Видалити структуру підрозділів на дату
Оновлення запису довідника підрозділів
Отримати запис довідника підрозділів
первинному ключу

точно

по

Отримати запис довідника підрозділів по CО
Дати таку дату довідника підрозділів в історії
Отримати підрозділ по символьному коду
Отримати підрозділ по коду
Перевірка цілісності довідника підрозділів
Дати кількість записів в довіднику підрозділів
Дати кількість записів в довіднику Структури підрозділів
Отримати весь набір даних довідника підрозділів на дату
по структурної одиниці
Зміна структури підрозділів запускає окремий потік.
Поверне ІД потоку відразу без очікування його
завершення
Отримати прогрес для потоку зміни структури
підрозділів
Отримати список типів структурних підрозділів
Отримати тип структурного підрозділу за кодом
Отримати тип структурного підрозділу по СО
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Запит
POST/api/sys/SprPtn/SetPtnDeleted
POST/api/sys/SprPtn/LogDeletePtnByMark
POST/api/sys/SprPtn/GetPtnHasAccPltRecords
POST/api/sys/SprPtn/PtnDelMarkerRecords
POST/api/sys/SprPtn/PtnDel
POST/api/sys/SprPtn/GetData
POST/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadAsync
POST/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadSchAsync
POST/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadRateAsync
POST/api/sys/SprPtn/GetPtnSchkAsync
POST/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadAdrAsync
POST/api/sys/SprPtn/GetPtnFil
POST/api/sys/SprPtn/InsertPtn
POST/api/sys/SprPtn/UpdatePtn
SprSign
POST/api/dictionaries/SprSign/GetSprSign
POST/api/dictionaries/SprSign
/GetSprSignBpCdSte
POST/api/dictionaries/SprSign
/DeleteSprSignRcd
POST/api/dictionaries/SprSign/ChangeSprSign
POST/api/dictionaries/SprSign/AddSprSign
POST/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignT
POST/api/dictionaries/SprSign
/DeleteSprSignTRcd
POST/api/dictionaries/SprSign/ChangeSprSignT
POST/api/dictionaries/SprSign/AddSprSignT
POST/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignS
POST/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignSSgn
POST/api/dictionaries/SprSign
/DeleteSprSignSRcd
POST/api/dictionaries/SprSign/ChangeSprSignS
POST/api/dictionaries/SprSign/AddSprSignS
POST/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignsSte
POST/api/dictionaries/SprSign
/GetSprSignsSteRcd
POST/api/dictionaries/SprSign
/DeleteSprSignsSteRcd
POST/api/dictionaries/SprSign
/ChangeSprSignsSte
POST/api/dictionaries/SprSign/AddSprSignsSte
SprSVl
POST/api/sys/SprSVl/GetList
POST/api/sys/SprSVl/GetData
POST/api/sys/SprSVl/SVlWithNmExist
POST/api/sys/SprSVl/Insert
POST/api/sys/SprSVl/Update

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМІСТА. API ISpro

Опис

Універсальна функція зачитуванні інформації по
розрахунковому рахунку контрагента
Функція зачитуванні тарифної ставки контрагента
Зчитати рахунок контрагента з банківськими реквізитами
Універсальна функція зачитуванні інформації на адресу
контрагента

Запит на вибірку всіх значень в Довіднику комісій
Запит на вибірку значень в Довіднику комісій
Запит на видалення в Довіднику комісій
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання рахунку
Запит на вибірку всіх значень в Довіднику типів комісій
Запит на видалення в Довіднику типів комісій
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання до Довідника типів комісій
Запит на вибірку всіх значень в Довіднику членів комісій
Запит на вибірку значень в Довіднику членів комісій
Запит на видалення в Довіднику членів комісій
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання в Довіднику членів комісій
Запит на вибірку всіх значень в Таблицю зв'язки
підписантів по РЄ
Запит на вибірку значень в Таблицю зв'язки підписантів
по РЄ
Запит на видалення в Таблицю зв'язки підписантів по РЄ
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання в таблицю зв'язки підписантів по РЄ
Даний метод робить вибірку всіх банків
Даний метод робить вибірку банку по SVlRcd
Даний метод показує присутність банку з конкретним
Найменуванням
Даний метод створює новий банк
Даний метод редагує банк по SVlRcd
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Запит
POST/api/sys/SprSVl/Save
POST/api/sys/SprSVl/Delete
POST/api/sys/SprSVl/GetSVlTxts
POST/api/sys/SprSVl/AddSVlTxt
POST/api/sys/SprSVl/DeleteSVlTxt
POST/api/sys/SprSVl/GetCurTypes
SprVlCur
POST/api/dictionaries/SprVlCur/GetList
POST/api/dictionaries/SprVlCur/GetData
POST/api/dictionaries/SprVlCur/Insert
POST/api/dictionaries/SprVlCur/Update
POST/api/dictionaries/SprVlCur/Delete
SteFrm
POST/api/sys/SteFrm/GetList
POST/api/sys/SteFrm/GetData
POST/api/sys/SteFrm/Insert
POST/api/sys/SteFrm/Update
POST/api/sys/SteFrm/Save
POST/api/sys/SteFrm/Delete
POST/api/sys/SteFrm/GetSteParm
POST/api/sys/SteFrm/PutSteParm
StoBas
POST/api/dictionaries/StoBas/GetSto
POST/api/dictionaries/StoBas/GetStoCdBp
POST/api/dictionaries/StoBas/GetStoRcd
POST/api/dictionaries/StoBas
/GetStoCdBprCdGrpCd
POST/api/dictionaries/StoBas/DeleteStoRcd
POST/api/dictionaries/StoBas/ChangeSto
POST/api/dictionaries/StoBas/AddSto
POST/api/dictionaries/StoBas/GetStoGrp
POST/api/dictionaries/StoBas/GetStoGrpOu
POST/api/dictionaries/StoBas/DeleteStoGrpRcd
POST/api/dictionaries/StoBas/ChangeStoGrp
POST/api/dictionaries/StoBas/AddStoGrp
POST/api/dictionaries/StoBas/GetStoPrw
POST/api/dictionaries/StoBas/GetStoPrwRcd
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Даний метод робить Insert / Update банк по bankRcd c
урахуванням статусу InsMode
Даний метод видаляє банк по ІД
Даний метод робить вибірку тарифів банку по SVlRcd
Даний метод додає новий тариф для існуючого банку
Даний метод видаляє тарифи банку по ServerMrk_Sess і
ServerMrk_Type
Запит на вибірку всіх значень в довіднику курсів валют
VlCur
Запит на вибірку курсів валют
Запит на додавання рахунку
Запит на редагування атрибутів курсів валют
Запит на видалення курсів валют
Даний метод робить вибірку картки підприємства СТЕ
(Отримати список всіх SysSte і підлеглих таблиць SteFrm,
SteAdr і т д)
Даний метод робить вибірку картки підприємства СТЕ по
SysSte_Rcd (Отримати список всіх SysSte і підлеглих
таблиць SteFrm, SteAdr і т д)
Даний метод додає запис картки підприємства СТЕ
(SysSte і підлеглих таблиць SteFrm, SteAdr і т д)
Даний метод редагує запис картку підприємства СТЕ
(SysSte і підлеглих таблиць SteFrm, SteAdr і т д)
Даний метод зберігає запис картку підприємства СТЕ
(SysSte і підлеглих таблиць SteFrm, SteAdr і т д)
Даний метод видаляє запис картку підприємства СТЕ
(SysSte і підлеглих таблиць SteFrm, SteAdr і т д)
Даний метод робить вибірку параметра підприємства
Даний метод створює або змінює параметр підприємства
Запит на вибірку всіх значень в Довіднику типових
операцій
Запит на вибірку значень в Довіднику типових операцій
Запит на вибірку значень в Довіднику типових операцій
Запит на вибірку значень в Довіднику типових операцій
Запит на видалення в Довіднику типових операцій
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання в Довіднику типових операцій
Запит на вибірку всіх значень в Довіднику груп типових
операцій
Запит на вибірку значень в Довіднику груп типових
операцій
Запит на видалення в довіднику груп типових операцій
Запит на Редагування атрибутів змінних
Запит на Додавання в довіднику груп типових операцій
Запит на вибірку всіх значень в Масив типових проводок
Запит на вибірку значень в Масив типових проводок

58

Версія 8.00.002

Запит
POST/api/dictionaries/StoBas
/GetStoPrwPrwRcd
POST/api/dictionaries/StoBas/DeleteStoPrwRcd
POST/api/dictionaries/StoBas
/DeleteStoPrwPrwRcd
POST/api/dictionaries/StoBas/ChangeStoPrw
POST/api/dictionaries/StoBas/AddStoPrw
TouBas
POST/api/dictionaries/TouBas/GetSOu
POST/api/dictionaries/TouBas/GetSOuCdBp
POST/api/dictionaries/TouBas/GetSOuRcd
POST/api/dictionaries/TouBas/DeleteSOuRcd
POST/api/dictionaries/TouBas/ChangeSOu
POST/api/dictionaries/TouBas/AddSOu
POST/api/dictionaries/TouBas/GetSOuParam
POST/api/dictionaries/TouBas/GetSOuParamOu
POST/api/dictionaries/TouBas
/GetSOuParamOuTypeId
POST/api/dictionaries/TouBas
/DeleteSOuParamRcd
POST/api/dictionaries/TouBas
/ChangeSOuParam
POST/api/dictionaries/TouBas/AddSOuParam
Users
POST/api/sys/Users/GetAvailableFirms
Var
POST/api/dictionaries/Var/GetVar
POST/api/dictionaries/Var/GetVarCdBpr
POST/api/dictionaries/Var/DeleteVarRcd
POST/api/dictionaries/Var/ChangeVar
POST/api/dictionaries/Var/AddVar
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Запит на вибірку значень в Масив типових проводок
Запит на видалення в Масив типових проводок
Запит на видалення в Масив типових проводок
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання в Масив типових проводок
Запит на вибірку всіх значень в Довідник об'єктів обліку
Запит на вибірку значень в Довідник об'єктів обліку
Запит на вибірку значень в Довідник об'єктів обліку
Запит на видалення до Довідника об'єктів обліку
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання до Довідника об'єктів обліку
Запит на вибірку всіх значень в Параметри об'єктів обліку
(новий)
Запит на вибірку значень в Параметри об'єктів обліку
(новий)
Запит на вибірку значень в Параметри об'єктів обліку
(новий)
Запит на видалення в Параметри об'єктів обліку (новий)
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання в Параметри об'єктів обліку (новий)
Повертає доступні фірми для поточного клієнта.
Виконання тільки після авторизації користувача.
Запит на вибірку всіх значень в довіднику змінних
Запит на вибірку значень в довіднику змінних
Запит на видалення в довіднику змінних
Запит на редагування атрибутів змінних
Запит на додавання рахунку
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Додаток Б
Таблиця Б.1 – Перелік кодів відповідей
Код

Назва

100

Continue

101

Switching Protocol

102

Processing

103

Early Hints

200

OK

201

Created

202

Accepted

203

Non-Authoritative
Information

204

No Content

205

Reset Content

206

Partial Content

207

Multi-Status

208

Already Reported

Опис
Інформаційні (Informational):
«Продовжити». Це проміжна відповідь вказує, що запит успішно
прийнятий і клієнт може продовжувати надсилати запити або
проігнорувати цю відповідь, якщо запит був завершений.
«Перемикання протоколу». Цей код надсилається у відповідь на запит
клієнта, що містить заголовок Upgrade, і вказує, що сервер
перемкнувся на протокол, який був зазначений в заголовку. Ця
можливість дозволяє перейти на несумісну версію протоколу і
зазвичай не використовується.
«В обробці». Цей код вказує, що сервер отримав запит і обробляє його,
але обробка ще не завершена.
«Ранні підказки». У відповіді повідомляються ресурси, які можуть
бути завантажені заздалегідь, поки сервер буде готувати основну
відповідь.
Успішні (Success):
«Успішно». Запит успішно оброблений, але залежить від методу
HTTP, який був запитаний:
GET: Запитаний ресурс був знайдений і переданий в тілі відповіді.
HEAD: Заголовки передані у відповіді.
POST: Ресурс, що описує результат дії сервера на запит, переданий в
тілі відповіді.
TRACE: «відстежує». Тіло відповіді містить тіло запиту отриманого
сервером.
«Створено». Запит успішно виконаний і в результаті був створений
ресурс. Цей код зазвичай надсилається у відповідь на запит PUT
"помістити".
«Прийнято». Запит прийнятий, але ще не оброблений. Це призначено
для випадків, коли запит обробляється іншим процесом або сервером,
або для пакетної обробки.
«Інформація не авторитетна». Цей код відповіді означає, що
інформація, яка повернута, була надана не від вихідного сервера, а з
якогось іншого джерела. У всіх інших ситуаціях більш кращий код
відповіді 200 OK.
«Немає вмісту». Немає вмісту для відповіді на запит, але заголовки
відповіді, які можуть бути корисні, надсилаються. Клієнт може
використовувати їх для поновлення кеш заголовків отриманих раніше
для цього ресурсу.
«Скинути вміст». Цей код надсилається, коли запит оброблений, щоб
повідомити клієнту, що необхідно скинути відображення документа,
який надіслав цей запит.
«Частковий вміст». Цей код відповіді використовується, коли клієнт
надсилає заголовок діапазону, щоб виконати завантаження окремо, в
кілька потоків.
«Багатостатусний». Сервер передає результати виконання відразу
декількох незалежних операцій. Вони поміщаються в саме тіло
повідомлення у вигляді документа з об'єктом multistatus.
«Вже повідомлялося».
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Код
300

301
302

303
304

305
306
307

308

400
401
402
403
404

Назва

Опис

Повідомлення про перенаправлення (Redirection):
«Множинний вибір». Цей код відповіді надсилається, коли запит має
більш ніж один з можливих відповідей. І User-agent або користувач
повинен вибрати одну з відповідей. Не існує стандартизованого
способу вибору одного з отриманих відповідей.
Moved Permanently
«Переміщення на постійній основі (на завжди)». Цей код відповіді
значить, що URI запитуваного ресурсу був змінений. Можливо, новий
URI буде надано у відповіді.
Found
«Знайдено». Цей код відповіді значить, що запитаний ресурс
тимчасово змінено. Нові зміни в URI можуть бути доступні в
майбутньому. Таким чином, цей URI, повинен бути використаний
клієнтом в майбутніх запитах.
See Other
«Перегляд інших ресурсів». Цей код відповіді надсилається, щоб
направляти клієнта для отримання запитуваного ресурсу в інший URI
із запитом GET.
Not Modified
«Не модифіковано (не змінювалось)». Використовується для
кешування. Цей код відповіді значить, що запитаний ресурс не був
змінений. Таким чином, клієнт може продовжувати використовувати
кешовану версію відповіді.
Use Proxy
«Використовувати проксі». Це означає, що запитаний ресурс повинен
бути доступний через проксі. Цей код відповіді в основному не
підтримується з міркувань безпеки.
Switch Proxy
Більше не використовувати. Спочатку передбачалося, що "наступні
запити повинні використовувати вказаний проксі."
Temporary Redirect
«Тимчасове перенаправлення». Сервер відправив цю відповідь, щоб
клієнт отримав запитаний ресурс на іншу URL-адресу з тим же
методом, який використовував попередній запит. Даний код має ту ж
семантику, що код відповіді 302 Found, за винятком того, що агент
користувача не повинен змінювати використовуваний метод HTTP:
якщо в першому запиті використовувався POST, то в другому запиті
також повинен використовуватися POST.
Permanent Redirect
«Перенаправлення на постійній основі». Це означає, що ресурс тепер
постійно знаходиться в іншому URI, зазначеному в заголовку
Location: HTTP Response. Даний код відповіді має ту ж семантику, що
і код відповіді 301 Moved Permanently, за винятком того, що агент
користувача не повинен змінювати використовуваний метод HTTP:
якщо POST використовувався в першому запиті, POST повинен
використовуватися і в другому запиті.
Повідомлення про помилки користувача (Client Error):
Bad Request
«Поганий запит». Ця відповідь означає, що сервер не розуміє запит
через невірний синтаксис.
Unauthorized
«Неавторизований». Для отримання запитуваної відповіді потрібна
аутентифікація. Статус схожий на статус 403, але, в цьому випадку,
аутентифікація можлива.
Payment Required
«Необхідна оплата». Цей код відповіді зарезервований для
майбутнього використання. Початкова мета для використання в
цифрових платіжних систем (на даний момент не використовується).
Forbidden
«Заборонено». У клієнта немає прав доступу до вмісту, тому сервер
відмовляється дати належну відповідь.
Not Found
«Не знайдено». Сервер не може знайти запитуваний ресурс. Код цієї
відповіді, напевно, найвідоміший через частоту його появи в
Інтернеті.
Multiple Choice
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Код
405

406
407
408

409
410
411
412
413
414
415
416
417
500
501
502
503

Назва

Опис

Method Not Allowed

«Метод не дозволено». Сервер знає про запитуваний метод, але він був
деактивований і не може бути використаний. Два обов'язкових
методи, GET і HEAD, ніколи не повинні бути деактивовані і не
повинні повертати цей код помилки.
Not Acceptable
«Не прийнятно». Ця відповідь відсилається, коли веб-сервер після
виконання server-driven content negotiation, не знайшов контенту, що
відповідає критеріям, отриманим з user agent.
Proxy Authentication «Необхідна аутентифікація Проксі». Цей код відповіді аналогічний
Required
коду 401, тільки аутентифікація потрібно для проксі сервера.
Request Timeout
«Минув час очікування». Відповідь з таким кодом може прийти,
навіть без попереднього запиту. Він означає, що сервер хотів би
відключити це з’єднання. Цей метод використовується все частіше з
тих пір, як деякі браузери, на кшталт Chrome, стали використовувати
HTTP механізми попереднього з'єднання для прискорення
завантаження.
Conflict
«Конфлікт». Ця відповідь відсилається, коли запит конфліктує з
поточним станом сервера.
Gone
«Видалений». Ця відповідь відсилається, коли запитуваний контент
видалений з сервера.
Length Required
«Необхідна довжина». Запит відхилений, тому що сервер вимагає
зазначення заголовка Content-Length, але він не вказаний.
Precondition Failed
«Умова хибна». Клієнт вказав в своїх заголовках умови, які сервер не
може виконати.
Request Entity Too Розмір запиту перевищує ліміт, оголошений сервером. Сервер може
Large
закрити з'єднання, повернувши заголовок Retry-After.
Request-URI
Too «URI занадто довгий». URI запитуваний клієнтом занадто довгий для
Long
того, щоб сервер зміг його обробити
Unsupported Media «Непідтримуваний тип даних» Медіа формат запитуваних даних не
Type
підтримується сервером, тому запит відхилений
Requested Range Not «Діапазон не досяжний». Діапазон вказаний заголовком запиту Range
Satisfiable
не може бути здійснений; можливо, він виходить за межі переданого
URI
Expectation Failed
«Очікування не вдалося». Цей код відповіді означає, що очікування,
отримане з заголовка запиту Expect, не може бути виконано сервером.
Повідомлення про помилки сервера (Server Error):
Internal Server Error «"Внутрішня помилка сервера». Сервер зіткнувся з ситуацією, яку він
не знає як обробити.
Not Implemented
«Не виконано». Метод запиту не підтримується сервером і не може
бути опрацьований. Єдині методи, які сервера повинні підтримувати
(і, відповідно, не повинні повертати цей код) - GET і HEAD.
Bad Gateway
«Поганий шлюз». Ця помилка означає що сервер, під час роботи в
якості шлюзу для отримання відповіді, потрібного для обробки
запиту, отримав недійсний (неприпустимий) відповідь.
Service Unavailable
«Сервіс недоступний». Сервер не готовий обробляти запит.
Найчастіше причинами є відключення сервера або те, що він
перевантажений. Зверніть увагу, що разом з цією відповіддю зручна
для користувачів (user-friendly) сторінка повинна відправляти
пояснення проблеми. Ця відповідь має використовуватися для
тимчасових умов і Retry-After: HTTP-заголовок повинен, якщо
можливо, містити передбачуваний час до відновлення сервісу. Вебмайстер також повинен подбати про заголовках, пов'язаних з кешем,
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504

Gateway Timeout

505

HTTP Version Not
Supported
Variant
Also
Negotiates

506

які відправляються разом з цією відповіддю, так як ці відповіді,
пов'язані з тимчасовими умовами, зазвичай не повинні кешуватися.
«Шлюз не відповідає». Ця відповідь про помилку надається, коли
сервер діє як шлюз і не може отримати відповідь вчасно.
«HTTP-версія не підтримується». HTTP-версія, яка використовується
в запроcе, що не підтримується сервером.
«Варіант також проводить узгодження». В результаті помилкової
конфігурації обраний варіант вказує сам на себе, через що процес
зв'язування переривається.
«Переповнене сховище». Не вистачає місця для виконання поточного
запиту. Проблема може бути тимчасовою.
«Виявлено нескінченне перенаправлення». Операція скасована, тому
що сервер виявив нескінченний цикл при обробці запиту без
обмеження глибини
«Вичерпана пропускна ширина каналу». Використовується при
перевищенні веб-майданчиком відведеного їй обмеження на
споживання трафіка. В даному випадку власнику майданчика слід
звернутися до свого хостинг-провайдеру.
«Не розширене». На сервері відсутнє розширення, яке бажає
використовувати клієнт. Сервер може додатково передати інформацію
про доступні йому розширення.
«Потрібна мережева аутентифікація». Ця відповідь надсилається на
серверах, якому був призначений запит, а сервером-посередником наприклад, сервером провайдера - в разі, якщо клієнт повинен
спочатку авторизуватися в мережі, наприклад, ввести пароль для
платної точки доступу до Інтернету.
«Невідома помилка». Виникає коли сервер не зміг обробити помилку
веб-сервера.
«Веб-сервер не працює». Виникає коли підключення відхиляються
веб-сервером.
«З'єднання не відповідає». Виникає коли не вдалося підключитися до
веб-сервера
«Джерело недоступне». Виникає коли веб-сервер недосяжний

507

Insufficient Storage

508

Loop Detected

509

Bandwidth
Exceeded

510

Not Extended

511

Network
Authentication
Required

520

Unknown Error

521

Web Server Is Down

522

Connection Timed
Out
Origin
Is
Unreachable
A Timeout Occurred «Час очікування минув». Виникає при закінченні тайм-ауту
підключення між сервером і веб-сервером
SSL
Handshake «Квитування SSL не вдалося». Виникає при помилці «рукостискання»
Failed
SSL між сервером і веб-сервером
Invalid
SSL «Недійсний сертифікат SSL». Виникає коли не вдається підтвердити
Certificate
сертифікат шифрування веб-сервера.

523
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Limit
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