
Cel dokumentu
Dokumentacja EZD PUW API ma na celu umożliwienie zapoznania się przez integratorów z strukturą oraz przykładami konsumpcji interfejsów

napisanych autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zastosowane skróty i pojęcia
W poniższej tabeli przedstawiony został słownik pojęć i skrótów stosowanych w niniejszym dokumencie.

Pojęcie/skrót Wyjaśnienie

EZD PUW System EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, system będący własnością Skarbu Państwa,

przedmiot Projektu – system, który będzie rozwijany i wzmacniany jako jednolite narzędzie administracji rządowej RP w ramach

dostarczonych produktów przedmiotowego Projektu.

API Interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming Interface, API) – zbiór metod reguł i obiektów

wykorzystywanych do komunikacji

Interfejs (ang.

interface)

definicja abstrakcyjnego typu posiadającego jedynie operacje, a nie dane. Kiedy w konkretnej klasie zdefiniowane są wszystkie

metody interfejsu mówimy, że klasa implementuje dany interfejs

Dto (Data

Transfer Object

Służy do przenoszenia danych z warstwy danych do obiektu biznesowego.

Route To register your custom REST URLs, you can use the Route attribute on the request

IReturn< Nazwa

klasy >

To register your custom REST URLs, you can use the Route attribute on the request

REST RESTful Webservices (inaczej RESTful web API) jest usługą sieciową zaimplementowaną na bazie protokołu HTTP i głównych

zasad wzorca REST

ENUM /

ENUMERATOR

Typ wyliczeniowy – rodzaj typu danych zawierający listę wartości reprezentowanych za pomocą literałów wyliczeniowych, jakie

może przyjmować zmienna tego typu. Typ wyliczeniowy pełni nieocenioną funkcję w metaprogramowaniu, gdyż pozwala na

tworzenie stałych w chwili kompilacji.



Pojęcie/skrót Wyjaśnienie

Exception

/Wyjątek

jest mechanizmem przepływu sterowania używanym w mikroprocesorach oraz współczesnych językach programowania do

obsługi zdarzeń wyjątkowych, a w szczególności błędów, których wystąpienie zmienia prawidłowy przebieg wykonywania

programu. W momencie zajścia niespodziewanego zdarzenia generowany jest wyjątek, który musi zostać obsłużony poprzez

zapamiętanie bieżącego stanu programu i przejście do procedury jego obsługi. W niektórych sytuacjach po obsłużeniu wyjątku

można powrócić do wykonywania przerwanego kodu, korzystając z zapamiętanych informacji stanu. Przykładowo obsługa błędu

braku strony pamięci polega najczęściej na pobraniu brakującej strony z pliku wymiany, co umożliwia kontynuowanie pracy

programu, natomiast błąd dzielenia przez zero powoduje, że wykonywanie dalszych obliczeń nie ma sensu i musi zostać

definitywnie przerwane.

Podstawowe informacje na temat silnika API
Wykorzystywanym silnikiem do zaimplementowania API jest ServiceStack. Dokumentacja dotycząca integracji z serwise: https://github.com

/ServiceStack/ServiceStack/wiki/C%23-client (https://github.com/ServiceStack/ServiceStack/wiki/C%23-client)

Dokumentacja dotycząca całego serwisu i integracji z innymi językami programowania : https://github.com/ServiceStack/ServiceStack/wiki

(https://github.com/ServiceStack/ServiceStack/wiki)

Przykłady konfiguracji, połączeń i komunikacji z API
1. Wymagania podstawowe do komunikacji z serwisem integracji:

• Microsoft Visual studio w wersjach minimum 2012 i wyżej

• Pakiety NuGet „ServiceStack.Client”, „ServiceStack.HttpClient”

• ServiceStackVS Extension do Visual studio (wymagane do auto dodawania referencji ServiceStack).

2. Instalacja pakietów ServiceStack poprzez konsole „Package Manager Console”

2.1. Uruchomienie konsoli zarządzania pakietami NuGet



Rysunek 1 Uruchomienie konsoli zarządzania pakietami NuGet vs2013

2.2. Instalacja wymaganych pakietów za pomocą komendy Install-Package ServiceStack.Client.

Rysunek 2 Instalowanie pakietu ServiceStack.Client



Rysunek 3 Instalowanie pakietu ServiceStack.HttpClient

2.3. Po instalacji wymaganych pakietów w projekcie powinny pojawić się referencje do bibliotek wymienionych poniżej:

a. ServceStack.Client

b. ServiceStack.HttpClient

c. ServiceStack.Interfaces

d. ServiceStcak.Text

Rysunek 4 referencje ServiceStack client

3. Instalacja za pomocą menadżera pakietów NuGet:

3.1. Wskazujemy prawym klawiszem na kontenerze referencji w solucji i wybieramy „Manage NuGet Packages” czyli zarządzaj pakietami

nuget.



Rysunek 5 Zarządzaj pakietami NuGet

3.2. W konsoli Wyszukujemy pakiety „ServiceStack.Client” oraz „ServiceStack.HttpClient” i przyciskamy przycisk install w obydwu

przypadkach referencje do pakietów powinny dołączyć się automatycznie.

Rysunek 6 Instalacja z GUI konsoli

4. Instalacja pakietu „ServiceStackVS” w Visual studio

4.1. W zakładce Tools znajduje się menager zarzadzania dodatakami w Visual studio „Extensions and Updates” Rysunek 7 Uruchomienie

Extensions and Updates:



Rysunek 7 Uruchomienie Extensions and Updates

4.2. Po uruchomieniu managera wpisujemy w prawej górnej części okna polu wyszukiwania „ServiceStackVS” klikamy download.



Rysunek 8 Wyszukiwanie pakietu ServiceStackVS

4.3. Po poprawnym zainstalowaniu pakietu oraz uruchomieniu ponownym VisualStudio powinien pakiet działać.

5. Przygotowanie referencji DTO web serwisu do solucji z ServiceStack

5.1. Prawym klawiszem na solucji na liście z kontekstowego menu wskazujemy Add ServiceStack Reference.



Rysunek 9 Dodawanie Referencji do solucji z Serwisu ServiceStack

5.2. Gdy pojawi się nowe okno w polu adres wpisujemy adres API ServiceStack oraz nazwę klasy w której będą przetrzymywane modele DTO.

Rysunek 10 Tworzenie referencji ServiceStack



5.3. Po synchronizacji api z solucją powinna pojawić się klasa o wybranej nazwie z przedrostkiem dto, posiada ona wszystkie DTO

wykorzystywane do konsumowania serwisu.

Rysunek 11 Dto class

6. Przykłady komunikacji

Przykłady klientów z zadeklarowanym typem Endpointa(punktu końcowego) zmienna url określa adres serwisu API :

string url = @"http://adres hosta:port jeśli inny niż 80/";
/// domyślny endpoint Json
var client_json = new JsonServiceClient(url);
/// domyślny endpoint jsv
var client_jsv = new JsvServiceClient(url);
/// domyślny endpoint XML
var client_xml = new XmlServiceClient(url);
/// domyślny endpoint Soap 11
var clienat_soap11 = new Soap11ServiceClient(url);
/// domyślny endpoint Soap 12
var clienat_soap12 = new Soap12ServiceClient(url);

Rekomendowane jest korzystanie z klienta z endpointem typu JSON. Przykładowe pobranie z serwisu obiektu o odpowiednim typie przy wykorzystaniu

różnych endpointów:

var koszulka_json = client_json.Post(new PobierzKoszulkePoIdRequest() { Id = 94114 }) ;
var koszulka_jsv = client_jsv.Post(new PobierzKoszulkePoIdRequest() { Id = 94114 }) ;
var response = clienat_soap11.Post(" /Koszuka/PoId/94114");



Przykłady metod zwracające w postaci zadeklarowanego typu oraz ich konwersja na obiekt DTO

/// Response w postaci JSON
string Response_raw_json = client_json.Post(new PobierzKoszulkePoIdRequest(){ Id = 94114 }) ;
/// konwersja do obiektu dto
var dto = Response_raw_json.FromJson();

Przykład wykonania aktualizacji obiektu koszulki:

var pr = client.Post(new AktualizujKoszulkeRequest()
{
     koszulka = new PismoDto() { ID = 51553, Nazwa = ”Nowa nazwa koszulki” }
}
) as AktualizujKoszulkeResponse;

Przykład autentykacji do serwisu API Elektronicznego zarządzania dokumentacją:

• Tworzenie tokena autentykacji z serwisem. Token składa się z 3 parametrów :

     o Guida wygenerowanego przez aplikację.

     o Tokena aplikacji wygenerowanego przez ezd w formacie SHA256.

     o Daty sformatowanej do stringa rok miesiąc dzień godzina „yyyyMMddhh”.

Przykład wykorzystania poniżej:

Guid parametrAutentykacji = Guid.NewGuid();/// Guid parametr do generowania tokena
string tokenAplikacji = "<<64 ZNAKOWY TOKEN APLIKACJI WYGENEROWANY W ezd>>"; /// Token ustalany w ezd
string tokenAutentykacji = String.Format("{0}{1}{2}", parametrAutentykacji.ToString(), tokenAplikacji,
DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhh")); /// Kreowanie tokena jednorazowej autentykacji
SHA256 crypter = SHA256Managed.Create();// Inicjalizacja SHA256 obiektu haszowania.
byte[] createToken = crypter.ComputeHash(Encoding.ASCII.GetBytes(tokenAutentykacji), 0,
Encoding.ASCII.GetByteCount(tokenAutentykacji)); // Generowanie hasza na podstawie wygenerowanych parametrów

string stringToken = string.Empty;
foreach (byte theByte in createToken)
{
     stringToken += theByte.ToString("x2");
} // generowanie stringa tokena jedorazowej komunikacji



• Dodawanie Nagłówków autentykacji każda opreacj musi mieć wygenerowany własne unikalne parametry. Przykład poniżej:

client.AddHeader("ezdapi-authtoken-param", parametrAutentykacji.ToString());
client.AddHeader("ezdapi-authtoken", stringToken);

Enumeratory
1. RodzajKoszulki

ZWYKLA = 0,
SPRAWA = 1,
PARTIA_ARCHIWUM = 5,
MANDATY_TBDSI = 6,
DOKUMENTY_SKLADU_ARCHIUM = 10,
DOKUMENTY_SKLADU_ARCHIUM_ZAKONCZONE = 11

ad
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /ad/Addin/AddinPobierzIdentyfikatoryDokumentowDoDruku Pobierz identyfikatory dokumentów do druku

Opis interfejsów oraz ich wykorzystanie
Pokaż szczegóły operacji (do druku) Ukryj szczegóły operacji

()

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Addin/AddinPobierzZalcznikDoDruku Pobierz załączniki do druku

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "PrintToken": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdZalocznikow": [

"long"

  ]

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Addin/AddinUtworzTokenDoDruku Utwórz token do druku

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "PrintToken": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Bytes": [

"byte"

  ],

  "NazwaZalcznika": ""

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Addin/AddinUtworzTokenEdycjiPliku Utwórz token do druku

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "TypOdpowiedzi": ""

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

GET /ad/api1/PobierzPracownika

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZalacznika": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": ""

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania



POST /ad/api1/PobierzPracownika

Model Schemat Modelu

PUT /ad/api1/PobierzPracownika

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

DELETE /ad/api1/PobierzPracownika

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



POST /ad/Api1/PrzekazKoszulke Przekaż koszulkę

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

"int",

  "IdStanowiskaDocelowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}



POST /ad/Api1/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdFormularza": "int",

  "Widok": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": ""

}



POST /ad/Api1/UstawWidokPrzekaz Ustawienie widoku przekaż

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki RWA form string

IdFormularza Rocznik form string

IdDokumentu Id jednostki (orginał) form string

Widok Widok form string

IdPracownikaZrodlowego Id pracownika źródłowego form string

IdStanowiskaZrodlowego Id stanowiska źródłowego form string

IdPracownikaDocelowego Id pracownika docelowego form string

IdStanowiskaDocelowego Id stanowiska docelowego form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api1/UtworzFormularzKoszulki Utwórz formularz koszulki

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdFormularza": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api1/UtworzKoszulke Utwórz koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "NazwaFormularza": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdInstancjiFormularza": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api1/WznowKoszulke Wznów koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Nazwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdKoszulki": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki Identyfikator wznawianej
koszulki / sprawy

form string

IdPracownika Identyfikator pracownika

wznawiającego koszulkę /
sprawę

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /ad/api1/ZakonczKoszulke Zakończ koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api3/AdresatDodaj Dodaj nowego adresata

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  },

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api3/AdresatPobierz Pobierz adresata na podstawie id

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "AdresEmail": "",

  "AdresOdpowiedziEpuap": 

"",

  "Atrybut1": "",

  "Atrybut10": "",

  "Atrybut2": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdAdres": "int",

  "IdAdresata": "int",

  "IdAdresataOriginal": "int",

  "IdAdresOriginal": "int"

Response Content Type application/json



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdAdresata": "int",

  "IdAdresu": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Api3/AktualizujDokument Aktulizacja dokumentu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AdresAdresatDto": {

    "AdresatOrginalId": "int",

    "AdresOdpowiedziEpuap": "",

    "Adresy": [

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api3/AktualizujKoszulke Aktualizuj koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

    "ResultStatus": "int",

    "Token": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/api3/EpuapWplyw Wyszukaj korespondencje z platformy ePUAP po identyfikatorze CID lub identyfikatorze dokumentu (poświadczenie)

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api3/EpuapWyplyw

Wyszukaj korespondencje wychodzącą na platformę ePUAP po identyfikatorze korespondencji wychodzacej lub identyfikatorze dokumentu (poświadczenie) lub
identyfikatorze CID lub identyfikatorze koszulki

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdentyfikatorDokumentu": 

"",

  "IdentyfikatorKorelacjiCI

D": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaWplywow": [

    {

      "NadawcaNazwa": "",

      "DataWplywu": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdentyfikatorDokumentu": 

"",

  "IdentyfikatorKorelacjiCI

D": "",

  "IdKorespondencjiWychodzac

ej": "long",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /ad/Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "WychodzacaEpuapLista": [

    {

      "AdresatNazwa": "",

      "DataWyslania": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA query string

Rocznik Rocznik query string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) query string

IdPracownika Id pracownika query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /ad/Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

PUT /ad/Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /ad/Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA query string

Rocznik Rocznik query string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) query string

IdPracownika Id pracownika query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/api3/KorespondencjaRejestruj Rejestracja korespondencji wychodzącej

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

TypKorespondencji Możliwe typy: KOPERTA, MAIL,
FAX

form string

RodzajPrzesylki Rodzaj zdefiniowany w
Słowniku Aplikacji

form string

Zwrotka Dołącz zwrotkę form string

Strefa Możliwe strefy: 0 - Krajowa, 1 -
Europa, 2 - Ameryka Północna,
Afryka, 3 - Ameryka Południowa

i Środkowa, Azja, 4 - Australi,
Oceania

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/api3/KorespondencjaStatus Sprawdzenie statusu korespondencji wychodzącej

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Adresaci": [

    {

      "AdresatAdresId": "in

t",

      "AdresatAdresOrginalI

d": "int",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Korespondencja": [

    {

      "IdentyfikatorKW": "long",

      "Status": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

DataRejestracjiOd Data i godzina w formacie rrrr-
mm-dd hh-mm

form string

DataRejestracjiDo Data i godzina w formacie rrrr-

mm-dd hh-mm

form string

Status Możliwe wartości: 0 -
NIEWYSŁANA, 1 - WYSŁANA,

2 - ANULOWANA, 3 -
USUNIĘTA, 6 - PRZYJĘTA;
brak - zwróci wszystkie

form string

RodzajPrzesylki Rodzaj zdefiniowany w

Słowniku Aplikacji

form string

TypKorespondencji Możliwe typy: KOPERTA, MAIL,
FAX

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRejestracjiDo": "",

  "DataRejestracjiOd": "",

  "RodzajPrzesylki": "",

  "Status": "int",

  "TypKorespondencji": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/api3/PapierWyplyw Wyszukaj korespondencje papierową rejestrowaną po identyfikatorze korespondencji wychodzacej lub identyfikatorze zwrotki

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaKwStatusu": [

    {

      "IdentyfikatorKW": "long",

      "DataRejestracji": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

GET /ad/Api3/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentZwrotki": "lon

g",

  "IdKorespondencjiWychodzac

ej": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "WychodzacaPapierowaLista": [

    {

      "AdresatNazwa": "",

      "RodzajPrzesylki": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string



Model Schemat Modelu

POST /ad/Api3/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

PUT /ad/Api3/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /ad/Api3/PobierzSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /ad/Api3/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Api3/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

PUT /ad/Api3/PobierzSprawy

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /ad/Api3/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Api3/RejestrujDokument Rejestruj dokument

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

GET /ad/Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego

sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na

podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

POST /ad/Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej
sprawy jest wyliczany

automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest
możliwe tylko wtedy, gdy

ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia
EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string



Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli

sprawa ma zostać założona na
podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /ad/Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego

sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli
sprawa ma zostać założona na
podstawie wpływu

zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /ad/Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string



Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego

sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na
podstawie wpływu

zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json



POST /ad/api3/RejestrujWplyw Rejestruj wpływ

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "AdresatAdresID": "int",

  "AdresatAdresKodPocztowy": 

"",

  "AdresatAdresKraj": "",

  "AdresatAdresMiejscowosc": 

"",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdAdresata": "int",

  "IdAdresu": "int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdKoszulki": "int",



GET /ad/Api3/UsunSprawe

Model Schemat Modelu

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:
BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json



POST /ad/Api3/UsunSprawe

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:
BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika

usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



PUT /ad/Api3/UsunSprawe

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

DELETE /ad/Api3/UsunSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

POST /ad/api3/WyszukajAdresataWplywu Pobierz adresata

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Budynek": "",

  "DataRejestracjiDo": "",

  "DataRejestracjiOd": "",

  "Email": "",

  "KodPocztowy": "",

  "Lokal": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Dokument/AkceptujDokument Akceptuj dokument

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AdresaciWplywu": [

    {

      "AdresOdpowiedziEpuap": "",

      "Budynek": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Dokument/Aktualizuj Aktulizacja dokumentu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Identyfikator": "long",

    "IdentyfikatorDokument

u": ""

  }

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdAkceptacji": "long"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Dokument/DokumentDodaj Dodaj zawartosc dokumentu do akt

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json



Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Nazwa Nazwa pliku z rozszerzeniem form string

Dane Binarne dane pliku form string

Oznaczenie Etykieta systemu zewnetrzego -

parametr niewymagany

form string

Metadane Zapisz metadane dokumentu form string

EpismoZalaczniki Ustawione na True wymusi

ekstrakcję załączników z
dodawanego dokumentu xml

form string

Rodzaj Rodzaj dokumentu (Decyzja,

Faktura, Pismo, Rachunek itp.)

form string

Dostep Dostęp: Publiczny /
Niepubliczny

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Dokument/DokumentMonit Ustaw monit na dokumencie

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dane": [

"byte"

  ],

  "Dostep": "",

  "EpismoZalaczniki": false,

  "KoszulkaId": "int",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DokumentId": "long",

  "ZawartoscId": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Dokument/DokumentPobierz Pobierz zawartosc dokumentu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataMonit": "Date",

  "Monit": false,

  "PracownikMonit": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Oznaczenie Etykieta systemu zewnetrzego -

parametr niewymagany

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DokumentId": "long",

  "Oznaczenie": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Dokument/Lokalizacja Dokument lokalizacja

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AutorId": "int",

  "DokumentDataModyfikacji": "",

  "DokumentDataUtworzenia": "",

  "IdZalacznika": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Dokument/PobierzMetadaneDokumentu Pobierz metadane dokumentu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Identyfikator": "int",

  "IdentyfikatorDokumentu": 

"",

  "lokalizacja": {

    "IdentyfikatorKontener

a": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Identyfikator": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Dokument/PobierzOznaczoneDokumenty Pobierz dokumenty oznaczone dla systemu zewnetrznego

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AdresatAdresId": "int",

  "AdresatId": "int",

  "AdresEmail": "",

  "AdresEmailFax": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataOznaczeniaDo": "",

  "DataOznaczeniaOd": "",

  "Oznaczenie": "",

  "Pobrane": false

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Dokument/RejestrujDokument Rejestruj dokument

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DokumentyOznaczone": [

    {

      "AdresatId": "int",

      "AdresId": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Formularz/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Formularz/UtworzFormularzKoszulki Utwórz formularz koszulki

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdFormularza": "int",

  "Widok": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": ""

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Jednostka/PobierzWszytkie Pobierz wszystkie jednostki

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "NazwaFormularza": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdInstancjiFormularza": "int"

}

Response Content Type application/json



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Response Messages

HTTP Status Code Reason Response Model

200 PobierzWszystkieJednostkiResponse

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Jednostka/PoId Pobierz jednostkę

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Jednostki": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdentyfikatorJednostki": 

"int"

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

POST /ad/Koszuka/AktualizujKoszulke Aktualizuj koszulkę

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Jednostka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

    "ResultStatus": "int",

    "Token": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Koszulka Pobierz koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  }

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/koszulka/KoszulkaFolderyStatus Koszulka foldery status

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pismo": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /ad/koszulka/ListaDokumentow Pobierz listę dokumentow akt sprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Nowe": "int",

  "WRealizacj": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdSprawy": "int",

  "ZnakSprawy": ""

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Koszulka/PobierzKoszulki Pobierz koszulki

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaDokumentow": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "CzescPartii": "int",

  "WielkoscPartii": "int",

  "Zakonczone": false

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/koszulka/PowiazKoszulke Powiaz koszulkę

Model Schemat Modelu

POST /ad/Koszulka/PrzekazKoszulke Przekaż koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pisma": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

RodzajPowiazania Możliwe rodzaje: DOSPRAWY form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiPowiazywanej": "in

t",

  "IdPracownika": "int",

  "RodzajPowiazania": ""

}

Click to set as parameter value

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

"int",

  "IdStanowiskaDocelowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json



POST /ad/koszulka/UdostepnijKoszulke Udostępnij koszulkę

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "CzyPilne": false,

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "RejestrPismWewnetrznych": 

false,

  "Termin": "Date",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaUdostepnionychKoszulek": {}

}

Response Content Type application/json



POST /ad/koszulka/utworzkoszulke Utwórz koszulkę

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Nazwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdKoszulki": "int"

}

Response Content Type application/json



POST /ad/koszulka/Wyszukaj Wyszukaj koszulkę po wpływie (RPW)

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentuePUAP": "",

  "KodKreskowy": "",

  "NumerRpw": "long",

  "Rocznik": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/koszulka/wznowkoszulke Wznów koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdKoszulki": "long",

  "IdsKoszulek": [

"long"

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki Identyfikator wznawianej

koszulki / sprawy

form string

IdPracownika Identyfikator pracownika
wznawiającego koszulkę /

sprawę

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/koszulka/zakonczkoszulke Zakończ koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/KoszulkaRejestry Pobierz koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  },

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  }

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/PobierzInstalacje Pobierz instalacje

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pismo": {

    "Id": "int",

    "Nazwa": "",

    "DataUtworzenia": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /ad/Pracownik/DodajPracownika Dodawanie pracwonika

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Instalacje": [

    {

      "ApiUri": "",

      "Nazwa": ""

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

GET /ad/Pracownik/PobierzPracownika

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "Atrybut1": "",

  "Atrybut2": "",

  "Atrybut3": "",

  "Atrybut4": "",

  "Atrybut5": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdPracownika": "int",

  "IdStanowiska": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string



POST /ad/Pracownik/PobierzPracownika

Model Schemat Modelu

PUT /ad/Pracownik/PobierzPracownika

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value

Parametry żądania



Model Schemat Modelu

DELETE /ad/Pracownik/PobierzPracownika

POST /ad/Pracownik/PobierzPracownikowJednostki Pracownicy jednostki organizacyjnej instytucji

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Pracownik/PobierzWszytskichPracownikow Pracownicy jednostki organizacyjnej instytucji

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pracownicy": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /ad/Pracownik/PrzeniesPracownika Przenoszenie pracownika

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pracownicy": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "ZachowajDostep": false

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

POST /ad/RejestrSpraw/MetrykaSprawy Pobranie metryki sprawy po RPW lub znaku sprawy, jeden z parametrów jest wymagany

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdJednostki": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rpw Rejestr Przesyłek
Wpływających

form string

ZnakSprawy Znak Sprawy form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

GET /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Rpw": "",

  "ZnakSprawy": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdPisma": "int",

  "ListaCzynnosci": [

    {

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string



Model Schemat Modelu

POST /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

PUT /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

PUT /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawy

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /ad/RejestrSpraw/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string



Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego

sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na
podstawie wpływu

zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json



POST /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego

sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli
sprawa ma zostać założona na

podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

PUT /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej
sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod

wskazanym numerem jest
możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli

sprawa ma zostać założona na
podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

DELETE /ad/RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego

sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na

podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

POST /ad/RejestrSpraw/StanSprawy Sprawdzanie stanu sprawy po RPW lub znaku sprawy

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

rpw Rejestr Przesyłek
Wpływających(RPW) - rejestr

służący do ewidencjonowania w
kolejności chronologicznej
przesyłek otrzymywanych przez
daną jednostkę, prowadzony w

systemie EZD jako jeden rejestr
dla całej jednostki.

form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

ZnakSprawy Znak sprawy - zespół symboli, na

który składają się co najmniej:
oznaczenie komórki
organizacyjnej, symbol
klasyfikacyjny z wykazu akt,

numer, pod którym sprawa
została zarejestrowana w spisie
spraw i cztery cyfry roku

kalendarzowego, w którym
sprawa się rozpoczęła.

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "rpw": "",

  "ZnakSprawy": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /ad/RejestrSpraw/UsunSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracji": "Date",

  "DataWplyniecia": "Date",

  "DataZakonczenia": "Date",

  "Jednostka": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/RejestrSpraw/UsunSprawe

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

PUT /ad/RejestrSpraw/UsunSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /ad/RejestrSpraw/UsunSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika} Pobierz kolejny numer teczki RWA

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{Rocznik}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika} Pobierz kolejny numer teczki RWA

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/rwa/PobierzRwa Pobierz RWA

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rocznik Rocznik form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Rocznik": "int"

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

GET /ad/SkanPlus/Verification

Model Schemat Modelu

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Teczki": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



PUT /ad/SkanPlus/Verification/Konfiguracja/{Konfiguracja}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /ad/SkanPlus/Verification/WyslanePisma/{WyslanePisma}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /ad/SkanPlus/Verification/WyslanePismaOcr/{WyslanePismaOcr}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /ad/SkanPlus/Verification/ZeskanowaneStrony/{ZeskanowaneStrony}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /ad/Widok/UstawWidokPrzekaz Ustawienie widoku przekaż

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki RWA form string

IdFormularza Rocznik form string

IdDokumentu Id jednostki (orginał) form string

Widok Widok form string

IdPracownikaZrodlowego Id pracownika źródłowego form string

IdStanowiskaZrodlowego Id stanowiska źródłowego form string

IdPracownikaDocelowego Id pracownika docelowego form string

IdStanowiskaDocelowego Id stanowiska docelowego form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdFormularza": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json



POST /ad/Zalacznik/AktualizujZalacznik Aktualizacja załączników

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Dane Binarne dane załącznika form string

IdDokumentu Id dokumentu form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dane": [

"byte"

  ],

  "IdDokumentu": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /ad/Zalacznik/DodajZalcznik Dodawanie załaczników

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Dane Binarne dane załącznika form string

Nazwa Nazwa pliku z rozszerzeniem form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /ad/Zalacznik/PobierzZalacznik Pobieranie załączników

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dane": [

"byte"

  ],

  "DaneBase64": "",

  "Nazwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ContentId": "int",

  "Lokalizacja": [

    {

      "IdentyfikatorKontenera": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdZalacznia Id załacznika form string

NazwaZalacznika Nazwa pliku z rozszerzeniem form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdZalacznia": "int",

  "NazwaZalacznika": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Addin
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Addin/AddinPobierzIdentyfikatoryDokumentowDoDruku Pobierz identyfikatory dokumentów do druku

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Nazwa": "",

  "zalacznik": [

"byte"

  ],

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Addin/AddinPobierzZalcznikDoDruku Pobierz załączniki do druku

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "PrintToken": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdZalocznikow": [

"long"

  ]

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Addin/AddinUtworzTokenDoDruku Utwórz token do druku

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "PrintToken": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Bytes": [

"byte"

  ],

  "NazwaZalcznika": ""

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Addin/AddinUtworzTokenEdycjiPliku Utwórz token do druku

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "TypOdpowiedzi": ""

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

api1
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZalacznika": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": ""

}

Response Content Type application/json



GET /api1/PobierzPracownika

POST /api1/PobierzPracownika

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value



PUT /api1/PobierzPracownika

Model Schemat Modelu

DELETE /api1/PobierzPracownika

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value



POST /api1/UtworzFormularzKoszulki Utwórz formularz koszulki

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "NazwaFormularza": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /api1/UtworzKoszulke Utwórz koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdInstancjiFormularza": "int"

}

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aby utworzyć koszulkę w systemie wymaga się minimum podanie:
• IdPracownikaWlasciciela lub IdStanowiskaWlasciciela
• Nazwa koszulki składająca się co najmniej z 2 Wyrazów
Przykład Tworzenia koszulki:
var res = client.Post(new UtworzKoszulkeReq()

{
     Nazwa = 'Nowa koszulka',
     IdPracownikaWlasciciela = 448
});

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /api1/WznowKoszulke Wznów koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Nazwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdKoszulki": "int"

}

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Wznów koszulkę

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki Identyfikator wznawianej

koszulki / sprawy

form string

IdPracownika Identyfikator pracownika
wznawiającego koszulkę /

sprawę

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /api1/ZakonczKoszulke Zakończ koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Zakańczanie koszulki w systemie EZD wymagania:
• Identyfikator koszulki lub znak sprawy
• Id Stanowiska lub id Pracownika

Przykład zakańczania koszulki po jej identyfikatorze:
var res = client.Post(new ZakonczKoszulkeReq()
{
     IdKoszulki = 2785,

     IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakonczKoszulkeRes;;

Przykład zakończania koszulki po jej znaku sprawy :
var res = client.Post(new ZakonczKoszulkeReq()

{
     ZnakSprawy= 'BI.III.000.1714.2015',
     IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakonczKoszulkeRes;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  },

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json



Api1
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Api1/PrzekazKoszulke Przekaż koszulkę

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

"int",

  "IdStanowiskaDocelowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json



POST /Api1/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdFormularza": "int",

  "Widok": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": ""

}

Response Content Type application/json



POST /Api1/UstawWidokPrzekaz Ustawienie widoku przekaż

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki RWA form string

IdFormularza Rocznik form string

IdDokumentu Id jednostki (orginał) form string

Widok Widok form string

IdPracownikaZrodlowego Id pracownika źródłowego form string

IdStanowiskaZrodlowego Id stanowiska źródłowego form string

IdPracownikaDocelowego Id pracownika docelowego form string

IdStanowiskaDocelowego Id stanowiska docelowego form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

api3
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /api3/AdresatDodaj Dodaj nowego adresata

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdFormularza": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "AdresEmail": "",

  "AdresOdpowiedziEpuap": 

"",

  "Atrybut1": "",

  "Atrybut10": "",

  "Atrybut2": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdAdres": "int",

  "IdAdresata": "int",

  "IdAdresataOriginal": "int",

  "IdAdresOriginal": "int"

Response Content Type application/json



POST /api3/AdresatPobierz Pobierz adresata na podstawie id

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Uwagi Implementacji

Należy wskazać id adresata oraz id adresu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdAdresata": "int",

  "IdAdresu": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /api3/AktualizujKoszulke Aktualizuj koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AdresAdresatDto": {

    "AdresatOrginalId": "int",

    "AdresOdpowiedziEpuap": "",

    "Adresy": [

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aktualizuj koszulkę akceptuje tylko operacje typu Post. Wymagania dotyczące zmiennych aktualizacji:
• PismoDto.ID – zmienna wymagana aby dokonać operacji aktualizacji
• PismoDto.Nazwa –(nie jest wymagana) powinna posiać więcej niż jeden wyraz

• PismoDto.Rodzaj – (nie jest wymagana) Rodzaj powinien być generowany na podstawie enumeratora RodzajKoszulki
• PismoDto.DataZakonczenia – (nie jest wymagana) nie można przypisywać wstecznej wartości
• PismoDto.DataUtworzenia – zmienna nie jest możliwa do aktualizacji
• PismoDto. TerminPisma - (nie jest wymagana) termin pisma musi być większy od daty wpływu

Przykładowa aktualizacja nazwy koszulki oraz rodzaju w języku c# wynikiem jest obiekt AktualizujKoszulkeResponse:
var pr = client.Post(new AktualizujKoszulkeRequest()
{
     koszulka = new PismoDto()

     {
          ID = 51553, Nazwa = 'Nazwa Koszulki',Rodzaj = 0,
     }
}) as AktualizujKoszulkeResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

    "ResultStatus": "int",

    "Token": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /api3/EpuapWplyw Wyszukaj korespondencje z platformy ePUAP po identyfikatorze CID lub identyfikatorze dokumentu (poświadczenie)

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /api3/EpuapWyplyw

Wyszukaj korespondencje wychodzącą na platformę ePUAP po identyfikatorze korespondencji wychodzacej lub identyfikatorze dokumentu (poświadczenie) lub
identyfikatorze CID lub identyfikatorze koszulki

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdentyfikatorDokumentu": 

"",

  "IdentyfikatorKorelacjiCI

D": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaWplywow": [

    {

      "NadawcaNazwa": "",

      "DataWplywu": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdentyfikatorDokumentu": 

"",

  "IdentyfikatorKorelacjiCI

D": "",

  "IdKorespondencjiWychodzac

ej": "long",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /api3/KorespondencjaRejestruj Rejestracja korespondencji wychodzącej

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "WychodzacaEpuapLista": [

    {

      "AdresatNazwa": "",

      "DataWyslania": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

TypKorespondencji Możliwe typy: KOPERTA, MAIL,

FAX

form string

RodzajPrzesylki Rodzaj zdefiniowany w
Słowniku Aplikacji

form string

Zwrotka Dołącz zwrotkę form string

Strefa Możliwe strefy: 0 - Krajowa, 1 -

Europa, 2 - Ameryka Północna,
Afryka, 3 - Ameryka Południowa
i Środkowa, Azja, 4 - Australi,
Oceania

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /api3/KorespondencjaStatus Sprawdzenie statusu korespondencji wychodzącej

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Adresaci": [

    {

      "AdresatAdresId": "in

t",

      "AdresatAdresOrginalI

d": "int",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Korespondencja": [

    {

      "IdentyfikatorKW": "long",

      "Status": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

DataRejestracjiOd Data i godzina w formacie rrrr-
mm-dd hh-mm

form string

DataRejestracjiDo Data i godzina w formacie rrrr-

mm-dd hh-mm

form string

Status Możliwe wartości: 0 -
NIEWYSŁANA, 1 - WYSŁANA,

2 - ANULOWANA, 3 -
USUNIĘTA, 6 - PRZYJĘTA;
brak - zwróci wszystkie

form string

RodzajPrzesylki Rodzaj zdefiniowany w

Słowniku Aplikacji

form string

TypKorespondencji Możliwe typy: KOPERTA, MAIL,
FAX

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRejestracjiDo": "",

  "DataRejestracjiOd": "",

  "RodzajPrzesylki": "",

  "Status": "int",

  "TypKorespondencji": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /api3/PapierWyplyw Wyszukaj korespondencje papierową rejestrowaną po identyfikatorze korespondencji wychodzacej lub identyfikatorze zwrotki

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaKwStatusu": [

    {

      "IdentyfikatorKW": "long",

      "DataRejestracji": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /api3/RejestrujWplyw Rejestruj wpływ

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentZwrotki": "lon

g",

  "IdKorespondencjiWychodzac

ej": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "WychodzacaPapierowaLista": [

    {

      "AdresatNazwa": "",

      "RodzajPrzesylki": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /api3/WyszukajAdresataWplywu Pobierz adresata

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "AdresatAdresID": "int",

  "AdresatAdresKodPocztowy": 

"",

  "AdresatAdresKraj": "",

  "AdresatAdresMiejscowosc": 

"",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdAdresata": "int",

  "IdAdresu": "int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdKoszulki": "int",

Response Content Type application/json



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Uwagi Implementacji

Aby pobrać adresata wpływu należy uzupełnić cryteria wyszukiwania

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Budynek": "",

  "DataRejestracjiDo": "",

  "DataRejestracjiOd": "",

  "Email": "",

  "KodPocztowy": "",

  "Lokal": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Api3
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Api3/AktualizujDokument Aktulizacja dokumentu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AdresaciWplywu": [

    {

      "AdresOdpowiedziEpuap": "",

      "Budynek": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

GET /Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA query string



Model Schemat Modelu

POST /Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rocznik Rocznik query string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) query string

IdPracownika Id pracownika query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



PUT /Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

DELETE /Api3/KolejnyNumerTeczkiRWA RWA

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA query string



Model Schemat Modelu

GET /Api3/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rocznik Rocznik query string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) query string

IdPracownika Id pracownika query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

POST /Api3/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

PUT /Api3/PobierzSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /Api3/PobierzSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /Api3/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Api3/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

PUT /Api3/PobierzSprawy

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /Api3/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Api3/RejestrujDokument Rejestruj dokument

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

GET /Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego

sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na

podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

POST /Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej
sprawy jest wyliczany

automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest
możliwe tylko wtedy, gdy

ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia
EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string



Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli

sprawa ma zostać założona na
podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego

sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli
sprawa ma zostać założona na
podstawie wpływu

zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /Api3/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string



Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego

sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na
podstawie wpływu

zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json



GET /Api3/UsunSprawe

Model Schemat Modelu

POST /Api3/UsunSprawe

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:
BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika

usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



PUT /Api3/UsunSprawe

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

DELETE /Api3/UsunSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Dokument
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Dokument/AkceptujDokument Akceptuj dokument

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Identyfikator": "long",

    "IdentyfikatorDokument

u": ""

  }

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdAkceptacji": "long"

}

Response Content Type application/json



POST /Dokument/Aktualizuj Aktulizacja dokumentu

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}



POST /Dokument/DokumentDodaj Dodaj zawartosc dokumentu do akt

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Nazwa Nazwa pliku z rozszerzeniem form string

Dane Binarne dane pliku form string

Oznaczenie Etykieta systemu zewnetrzego -
parametr niewymagany

form string

Metadane Zapisz metadane dokumentu form string

EpismoZalaczniki Ustawione na True wymusi
ekstrakcję załączników z
dodawanego dokumentu xml

form string

Rodzaj Rodzaj dokumentu (Decyzja,
Faktura, Pismo, Rachunek itp.)

form string

Dostep Dostęp: Publiczny /
Niepubliczny

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Dokument/DokumentMonit Ustaw monit na dokumencie

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dane": [

"byte"

  ],

  "Dostep": "",

  "EpismoZalaczniki": false,

  "KoszulkaId": "int",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DokumentId": "long",

  "ZawartoscId": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Dokument/DokumentPobierz Pobierz zawartosc dokumentu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataMonit": "Date",

  "Monit": false,

  "PracownikMonit": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Oznaczenie Etykieta systemu zewnetrzego -

parametr niewymagany

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DokumentId": "long",

  "Oznaczenie": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Dokument/Lokalizacja Dokument lokalizacja

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AutorId": "int",

  "DokumentDataModyfikacji": "",

  "DokumentDataUtworzenia": "",

  "IdZalacznika": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Dokument/PobierzMetadaneDokumentu Pobierz metadane dokumentu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Identyfikator": "int",

  "IdentyfikatorDokumentu": 

"",

  "lokalizacja": {

    "IdentyfikatorKontener

a": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Identyfikator": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Dokument/PobierzOznaczoneDokumenty Pobierz dokumenty oznaczone dla systemu zewnetrznego

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AdresatAdresId": "int",

  "AdresatId": "int",

  "AdresEmail": "",

  "AdresEmailFax": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataOznaczeniaDo": "",

  "DataOznaczeniaOd": "",

  "Oznaczenie": "",

  "Pobrane": false

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Dokument/RejestrujDokument Rejestruj dokument

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DokumentyOznaczone": [

    {

      "AdresatId": "int",

      "AdresId": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Formularz
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Formularz/UstawWidokFormularza Ustaw widok formularza

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dokument": {

    "Atrybuty": [

      {

        "Klucz": "",

        "Wartosc": ""

      }

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Formularz/UtworzFormularzKoszulki Utwórz formularz koszulki

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdFormularza": "int",

  "Widok": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": ""

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Jednostka/PobierzWszytkie Pobierz wszystkie jednostki

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "NazwaFormularza": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdInstancjiFormularza": "int"

}

Response Content Type application/json



Jednostka
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Uwagi Implementacji

Ta metoda nie wymaga przekazywania żadnych parametrów przykład uruchomienia:
var res = client.Post(new PobierzWszytkieJednostkiRequest()) as PobierzWszytkieJednostkiResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Response Messages

HTTP Status Code Reason Response Model

200 PobierzWszystkieJednostkiResponse

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Jednostka/PoId Pobierz jednostkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Jednostki": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aby pobrać jednostkę należy spełnić jeden warunek podać identyfikator jednostki. Przykładowe pobranie jednostki:
var res = client.Post(new PobierzJednostkęPoIdRequest()
{

      IdentyfikatorJednostki = 1
}) as PobierzJednostkęPoIdResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdentyfikatorJednostki": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Koszuka
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Koszuka/AktualizujKoszulke Aktualizuj koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Jednostka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aktualizuj koszulkę akceptuje tylko operacje typu Post. Wymagania dotyczące zmiennych aktualizacji:
• PismoDto.ID – zmienna wymagana aby dokonać operacji aktualizacji
• PismoDto.Nazwa –(nie jest wymagana) powinna posiać więcej niż jeden wyraz
• PismoDto.Rodzaj – (nie jest wymagana) Rodzaj powinien być generowany na podstawie enumeratora RodzajKoszulki

• PismoDto.DataZakonczenia – (nie jest wymagana) nie można przypisywać wstecznej wartości
• PismoDto.DataUtworzenia – zmienna nie jest możliwa do aktualizacji
• PismoDto. TerminPisma - (nie jest wymagana) termin pisma musi być większy od daty wpływu

Przykładowa aktualizacja nazwy koszulki oraz rodzaju w języku c# wynikiem jest obiekt AktualizujKoszulkeResponse:

var pr = client.Post(new AktualizujKoszulkeRequest()
{
     koszulka = new PismoDto()
     {
          ID = 51553, Nazwa = 'Nazwa Koszulki',Rodzaj = 0,

     }
}) as AktualizujKoszulkeResponse;



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

    "ResultStatus": "int",

    "Token": "",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



koszulka
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /koszulka/KoszulkaFolderyStatus Koszulka foldery status

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "koszulka": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /koszulka/ListaDokumentow Pobierz listę dokumentow akt sprawy

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Nowe": "int",

  "WRealizacj": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdSprawy": "int",

  "ZnakSprawy": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /koszulka/PowiazKoszulke Powiaz koszulkę

Model Schemat Modelu

POST /koszulka/UdostepnijKoszulke Udostępnij koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaDokumentow": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

RodzajPowiazania Możliwe rodzaje: DOSPRAWY form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiPowiazywanej": "in

t",

  "IdPracownika": "int",

  "RodzajPowiazania": ""

}

Click to set as parameter value

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "CzyPilne": false,

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "RejestrPismWewnetrznych": 

false,

  "Termin": "Date",

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaUdostepnionychKoszulek": {}

}

Response Content Type application/json



POST /koszulka/utworzkoszulke Utwórz koszulkę

Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Uwagi Implementacji

Aby utworzyć koszulkę w systemie wymaga się minimum podanie:
• IdPracownikaWlasciciela lub IdStanowiskaWlasciciela
• Nazwa koszulki składająca się co najmniej z 2 Wyrazów

Przykład Tworzenia koszulki:
var res = client.Post(new UtworzKoszulkeReq()
{
     Nazwa = 'Nowa koszulka',

     IdPracownikaWlasciciela = 448
});

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Nazwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /koszulka/Wyszukaj Wyszukaj koszulkę po wpływie (RPW)

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdKoszulki": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentuePUAP": "",

  "KodKreskowy": "",

  "NumerRpw": "long",

  "Rocznik": "int"

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

POST /koszulka/wznowkoszulke Wznów koszulkę

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdKoszulki": "long",

  "IdsKoszulek": [

"long"

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Wznów koszulkę

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki Identyfikator wznawianej
koszulki / sprawy

form string

IdPracownika Identyfikator pracownika

wznawiającego koszulkę /
sprawę

form string

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /koszulka/zakonczkoszulke Zakończ koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Zakańczanie koszulki w systemie EZD wymagania:



Model Schemat Modelu

• Identyfikator koszulki lub znak sprawy
• Id Stanowiska lub id Pracownika

Przykład zakańczania koszulki po jej identyfikatorze:
var res = client.Post(new ZakonczKoszulkeReq()
{
     IdKoszulki = 2785,

     IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakonczKoszulkeRes;;

Przykład zakończania koszulki po jej znaku sprawy :

var res = client.Post(new ZakonczKoszulkeReq()
{
     ZnakSprawy= 'BI.III.000.1714.2015',
     IdPracownikaWlasciciela = 448
}) as ZakonczKoszulkeRes;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  },

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

Koszulka
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Koszulka Pobierz koszulkę

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  }

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Koszulka/PobierzKoszulki Pobierz koszulki

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pismo": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "CzescPartii": "int",

  "WielkoscPartii": "int",

  "Zakonczone": false

}

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Koszulka/PrzekazKoszulke Przekaż koszulkę

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pisma": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

KoszulkaRejestry
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /KoszulkaRejestry Pobierz koszulkę

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

"int",

  "IdStanowiskaDocelowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania
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Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Koszulka": {

    "IdKoszulki": "int",

    "IdSprawy": "int",

    "ZnakSprawy": ""

  }

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



PobierzInstalacje
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /PobierzInstalacje Pobierz instalacje

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pismo": {

    "Id": "int",

    "Nazwa": "",

    "DataUtworzenia": "Date",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string
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Pracownik
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Pracownik/DodajPracownika Dodawanie pracwonika

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Instalacje": [

    {

      "ApiUri": "",

      "Nazwa": ""

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aby dodać pracownika w systemie EZD wymaga się minimum poniższych parametrów w obiekcie DodajPracownikaRequest:
     • Imie
     • Nazwisko
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     • Stanowisko
     • Identyfikator jednostki IdJednostki

Jeśli nie podamy loginu to pracownika pracownik się utworzy ale nie będzie można się na niego zalogować.
Przykład tworzenia pracownika w systemie :
var res = client.Post(new DodajPracownikaRequest()
{
     Imie = 'Imie',

     Nazwisko = 'Nazwisko',
     Login = 'inazwisko',
     Stanowisko = 'stanowisko',
     Inicjaly = 'IM',

     IdJednostki = 1,
     ZmienHaslo = false,
     Email = 'email@prawidłowy.pl',
     SortOrder = 0,
}) as DodajPracownikaResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "Atrybut1": "",

  "Atrybut2": "",

  "Atrybut3": "",

  "Atrybut4": "",

  "Atrybut5": "",

Click to set as parameter value



Model Schemat Modelu

GET /Pracownik/PobierzPracownika

POST /Pracownik/PobierzPracownika

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdPracownika": "int",

  "IdStanowiska": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string
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PUT /Pracownik/PobierzPracownika

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string
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DELETE /Pracownik/PobierzPracownika

POST /Pracownik/PobierzPracownikowJednostki Pracownicy jednostki organizacyjnej instytucji

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "ActiveDirectory": "",

  "IdJednostkiZrodlo": "in

t",

  "IdPracownikaZrodlo": "in

t",

  "IdStanowiskaZrodlo": "in

Click to set as parameter value

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string
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Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Pracownik/PobierzWszytskichPracownikow Pracownicy jednostki organizacyjnej instytucji

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pracownicy": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )
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POST /Pracownik/PrzeniesPracownika Przenoszenie pracownika

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Pracownicy": [

    {

      "CID": "int",

      "Odpowiedz": "",

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aby przenieść pracownika w strukturze wymagane jest podanie identyfikatora jednostki oraz identyfikatora pracownika lub stanowiska.
Poniżej przykład przeniesienia pracownika w strukturze:

var res = client.Post(new PrzeniesPracownikaRequest()
{
     IdJednostki = 408,
     IdPracownikaWlasciciela = 646

}) as PrzeniesPracownikaResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string
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RejestrSpraw
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /RejestrSpraw/MetrykaSprawy Pobranie metryki sprawy po RPW lub znaku sprawy, jeden z parametrów jest wymagany

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "ZachowajDostep": false

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdJednostki": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych
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Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rpw Rejestr Przesyłek

Wpływających

form string

ZnakSprawy Znak Sprawy form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Rpw": "",

  "ZnakSprawy": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /RejestrSpraw/PobierzSprawe
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{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdPisma": "int",

  "ListaCzynnosci": [

    {

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /RejestrSpraw/PobierzSprawe
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{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )
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PUT /RejestrSpraw/PobierzSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Znak": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )
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DELETE /RejestrSpraw/PobierzSprawe
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{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /RejestrSpraw/PobierzSprawy
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{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Sprawa": {

    "Id": "int",

    "IdPisma": "int",

    "NazwaPisma": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /RejestrSpraw/PobierzSprawy

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value
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PUT /RejestrSpraw/PobierzSprawy

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string
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Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdJednostki": "int",

  "Rocznik": "int",

  "SymbolJRWA": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /RejestrSpraw/PobierzSprawy
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{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ListaSpraw": [

    {

      "Id": "int",

      "IdPisma": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string
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Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego

sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na
podstawie wpływu

zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json



POST /RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego

sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli
sprawa ma zostać założona na

podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w
parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string
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PUT /RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej
sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod

wskazanym numerem jest
możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego
sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli

sprawa ma zostać założona na
podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string
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DELETE /RejestrSpraw/RejestrujSprawe Informacje o sprawach

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "DataRozpoczecia": "",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdKoszulkiWplywu": "int",

  "IdProwadzacegoSprawe": "i

nt",

  "IdRejestrujacegoSprawe": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

NumerKolejnySprawy Kolejny numer zakładanej

sprawy jest wyliczany
automatycznie.
Zakładanie sprawy pod
wskazanym numerem jest

możliwe tylko wtedy, gdy
ustawiono Rejestrowanie spraw
w środku spisu (Ustawienia

EZD)

query string

IdKoszulki Id teczki z RWA query string

Rok Rocznik query string

TeczkaSymbol Symbol teczki z RWA query string

TeczkaId Id teczki z RWA query string

IdProwadzacegoSprawe Id pracownika prowadzącego
sprawę

query string

IdRejestrujacegoSprawe Id pracownika zakładającego

sprawę

query string

IdKoszulkiWplywu Należy go wskazać jeżeli sprawa
ma zostać założona na

podstawie wpływu
zarejestrowanego w innej
koszulce, niż ta określona w

parametrze IdKoszulki

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

POST /RejestrSpraw/StanSprawy Sprawdzanie stanu sprawy po RPW lub znaku sprawy

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

rpw Rejestr Przesyłek
Wpływających(RPW) - rejestr

służący do ewidencjonowania w
kolejności chronologicznej
przesyłek otrzymywanych przez
daną jednostkę, prowadzony w

systemie EZD jako jeden rejestr
dla całej jednostki.

form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

ZnakSprawy Znak sprawy - zespół symboli, na

który składają się co najmniej:
oznaczenie komórki
organizacyjnej, symbol
klasyfikacyjny z wykazu akt,

numer, pod którym sprawa
została zarejestrowana w spisie
spraw i cztery cyfry roku

kalendarzowego, w którym
sprawa się rozpoczęła.

form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "rpw": "",

  "ZnakSprawy": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



GET /RejestrSpraw/UsunSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracji": "Date",

  "DataWplyniecia": "Date",

  "DataZakonczenia": "Date",

  "Jednostka": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /RejestrSpraw/UsunSprawe

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

PUT /RejestrSpraw/UsunSprawe

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciel

a": "int",

  "IdStanowiskaWlasciciel

a": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownika": "int",

  "PowodUsuniecia": "",

  "Uwagi": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



DELETE /RejestrSpraw/UsunSprawe

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

PowodUsuniecia Możliwe powody:

BLEDNA_REJESTRACJA

query string

IdPracownika Identyfikator użytkownika
usuwającego sprawę

query string

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



rwa : RWA
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /rwa/PobierzRwa Pobierz RWA

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "DataRejestracjiSprawy": "Date",

  "IdSprawy": "int",

  "IdTeczki": "int",

  "IdTeczkiParent": "int",

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Metoda pobierze cały zestaw RWA o podanym roczniku.

Przyklad:
var res = client.Post(new PobierzRwaPoRocznikuRequest()

{
      Rocznik = 2015
}) as PobierzRwaPoRocznikuResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rocznik Rocznik form string

CID Wymagany do procesowości form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Rocznik": "int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Rwa : RWA
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika} Pobierz kolejny numer teczki RWA

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Teczki": {

    "CID": "int",

    "Odpowiedz": "",

    "ResultMessage": "",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

POST /Rwa/KolejnyNumerTeczkiRWA/{Rwa}/{Rocznik}/{JednostkaIdOryginal}/{idPracownika} Pobierz kolejny numer teczki RWA

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Rwa RWA form string

Rocznik Rocznik form string

JednostkaIdOryginal Id jednostki (orginał) form string

IdPracownika Id pracownika form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdPracownika": "int",

  "JednostkaIdOryginal": "in

t",

  "Rocznik": "int",

  "Rwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



SkanPlus
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

GET /SkanPlus/Verification

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "lp": "int"

}

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości query string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base query string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base query string

Klasa Odpowiedzi (Status )



PUT /SkanPlus/Verification/Konfiguracja/{Konfiguracja}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /SkanPlus/Verification/WyslanePisma/{WyslanePisma}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /SkanPlus/Verification/WyslanePismaOcr/{WyslanePismaOcr}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

PUT /SkanPlus/Verification/ZeskanowaneStrony/{ZeskanowaneStrony}

Model Schemat Modelu

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

Widok
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Widok/UstawWidokPrzekaz Ustawienie widoku przekaż

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "AsposeLic": "",

  "DynamicDotNetTwain": "",

  "Pracownik": {

    "CID": "int",

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdKoszulki RWA form string

IdFormularza Rocznik form string

IdDokumentu Id jednostki (orginał) form string

Widok Widok form string

IdPracownikaZrodlowego Id pracownika źródłowego form string

IdStanowiskaZrodlowego Id stanowiska źródłowego form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdPracownikaDocelowego Id pracownika docelowego form string

IdStanowiskaDocelowego Id stanowiska docelowego form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdDokumentu": "long",

  "IdFormularza": "int",

  "IdKoszulki": "int",

  "IdPracownikaDocelowego": 

"int",

  "IdPracownikaZrodlowego": 

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdEtapPisma": "int"

}



Zalacznik : Operacje na załącznikach
Pokaż/Ukryj Lista Operacji Rozwiń Operacje Raw ()

POST /Zalacznik/AktualizujZalacznik Aktualizacja załączników

Model Schemat Modelu

Response Content Type application/json

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Dane Binarne dane załącznika form string

IdDokumentu Id dokumentu form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dane": [

"byte"

  ],

  "IdDokumentu": "long"

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



Model Schemat Modelu

POST /Zalacznik/DodajZalcznik Dodawanie załaczników

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "IdZawartosci": "int"

}

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aby dodać załącznik do systemu ezd wymagane jest :
• Dane czyli załącznik w bajtach
• Nazwa z rozszerzeniem załącznika
• Identyfikator pracownika lub stanowiska
Przykład przesłania załącznika do systemu EZD:

string nazwa_pliku = @'1.jpg';
FileInfo informacje_o_pliku = new FileInfo(nazwa_pliku);
var pr = client.Post(new DodajZalacznikRequest()
{

     Dane = File.ReadAllBytes(nazwa_pliku),
     Nazwa = informacje_o_pliku.Name,
     IdPracownikaWlasciciela=448,
}) as DodajZalacznikResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Dane Binarne dane załącznika form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

Nazwa Nazwa pliku z rozszerzeniem form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "Dane": [

"byte"

  ],

  "DaneBase64": "",

  "Nazwa": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



POST /Zalacznik/PobierzZalacznik Pobieranie załączników

{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "ContentId": "int",

  "Lokalizacja": [

    {

      "IdentyfikatorKontenera": "",

Response Content Type application/json

Uwagi Implementacji

Aby pobrać załącznik ze storage wymagane jest podanie w obiekcje request identyfikatora załącznika.

Przykład:

var pr = client.Post(new PobierzZalacznikRequest()
{
      IdZalacznia = 84226
}) as PobierzZalacznikResponse;

Parametry żądania

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdZalacznia Id załacznika form string

NazwaZalacznika Nazwa pliku z rozszerzeniem form string

CID Wymagany do procesowości form string

IdPracownikaWlasciciela Multi use Id Request base form string



Model Schemat Modelu

Model Schemat Modelu

Parametr Wartość Opis Typ Parametru Typ Danych

IdStanowiskaWlasciciela Multi use Id Request base form string

body

Parameter content type: application/json

body

{

  "CID": "int",

  "IdPracownikaWlasciciela": 

"int",

  "IdStanowiskaWlasciciela": 

"int",

  "IdZalacznia": "int",

  "NazwaZalacznika": ""

}

Click to set as parameter value

Klasa Odpowiedzi (Status )



{

  "CID": "int",

  "Odpowiedz": "",

  "ResultMessage": "",

  "ResultStatus": "int",

  "Token": "",

  "TypOdpowiedzi": "",

  "Nazwa": "",

  "zalacznik": [

"byte"

  ],

Response Content Type application/json

[  : https://ezd-t-api.woi-tbd.puw ,  : 1.0 ]








