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PREMIER API
Kapitoly k modulu:
Instalace služby API
Obecně o API
Popisy jednotlivých příkazů a jejich
volání

Tip
Stáhněte si kapitolu "PREMIER
API" v PDF.

manual_api.pdf

Důležité: Premier API funguje pouze s SQL verzí Premier Enterprise (požadovaná verze MSSQL 2016 a vyšší,
včetně edice Express)

Základní funkce API
propojení IS PREMIER s jakýmkoliv externím systémem online,
eshop – online napojení externí eshopů,
mobilní aplikace,
automatické propojení se systémy odběratelů/dodavatelů,
zpřístupnění IS PREMIER třetím stranám – zobrazení požadovaných informací.

Výhody Premier API
veškerá komunikace probíhá on-line a není časová prodleva,
aplikace třetí strany kdykoliv na požádání aktualizuje nebo zapíše potřebné data do programu PREMIER,
data jsou kontrolována a nedovolí zapsat nestandardní hodnoty,
možnost komunikovat s více účetními jednotkami podle ID_UJ v jedné instalaci,
zabezpečení přes HTTPS s Basic authorization podle uživatele v programu PREMIER,
jednoduchý nástroj pro vývojáře.

Instalace služby API
Níže uvedené by měli provádět pouze IT administrátoři.

Najdete na stránce

PREMIER API je nutné nainstalovat (rozbalit) na disk serveru, kde je lokálně uložen také program PREMIER.
Soubor, potřebný k instalaci Vám zašleme po objednání této služby. Po stažení ZIP souboru, rozbalte prosím obsah
přímo na lokální disk C:\ V ZIP souboru je adresář www_api, který se tak vytvoří na disku, např. C:\www_api
Nejdříve je nutné nastavit požadovanou jednotku, která je již v SQL datech, pro přístup k API. Po otevření adresáře
www_api najdeme soubor "ApiComPremForm.exe", zobrazí se hlavní dialog pro nastavení.

Požadavky
Základní nastavení
Instalace služby
Aktualizace služby API
Webové rozhraní
Popis obecných funkcí API
Popis příkazů API

Požadavky
SQL verze Premiera, minimálně ve verzi MS SQL 2016 (platí i pro edici Express)
Volba "Compatibility level" v administraci SQL musí být nastavena minimálně na "SQL Server 2016 (130)", jinak nemusí korektně proběhnout všechny příkazy:

Základní nastavení
V horní části nastavíme port, na kterém bude webová služba poslouchat. Default cesta k HTML je cesta do adresáře www_api. Je možné zvolit HTTP nebo HTTPS
komunikaci. Pro HTTPS komunikaci je nutné zřídit certifikát pro danou doménu, který se pak nastaví v dialogu níže. Ve spodní části pak lze přidat účetní jednotku, která
bude na API napojena. Přidat jednotku je možné kliknutím na tlačítko se symbolem PLUS.

Premier path je cesta do adresáře \premier\ - přímo na root složky, tam kde se nachází "premier.exe". Po zadání cesty, klikneme na tlačítko "R", načte se tím seznam
všech účetních jednotek, ze kterého pak vybereme požadovanou jednotku. Po výběru se níže zobrazí název SQL server a typ autorizace. Tyto údaje jsou jen pro čtení. Je
vhodné v této fázi ověřit spojení s SQL serverem - "Test připojení". Pokud je spojení v pořádku můžeme vygenerovat tzv. ID_UJ (ID účetní jednotky), které již po uložení
neměňte. V případě změny musíte o tomto informovat vývojáře, kteří Vám řeší tuto komunikaci s Vašim SW.
„Asynchronní komunikace“ default – nezaškrtnuté.
Při komunikaci se vytvoří kanál mezi serverem a klientem. Pokud se v rámci kanálu posílá více požadavků na více firem, nedoporučujeme zapínat!
„Asynchronní komunikace“ – zaškrtnuté.
Tuto volbu zapněte tehdy, pokud SW třetí strany zajistí, že vžd ybude čekat na odpověď ze serveru a zároveň se potřebuje připojovat na API z více klientů (různé IP).
Souběžně se vykoná několik příkazů najednou a komunkace bud etak rychlejší. Je to vhodné pro nové HTML funkce jako jsou načítání dokumentů z odkazů v emailu a
podobně.
Poslední pole je www_path, je to zase adresář C:\www_api\. Pak už jen uložíme dialog a jsme zpět v hlavním okně, kde již na prvním řádku je zobrazen "Název jednotky
a její číslo". Po kliknutí Uložit na hlavním okně, se spustí automatická registrace DLL knihoven na SQL server. Aby bylo možné zaregistrovat na straně SQL serveru tyto
knihovny a vytvořit tak potřebné procedury CLR na straně SQL serveru, musí účet, který je nastaven v IS PREMIER být sysadmin účtem. Třeba jen pro toto nastavení a
instalaci. Bez sysadmin účtu není možné pokračovat dále a CLR procedury se nevytvoří. Pokud se vytvoří procedury, na obrazovce proběhne jen malý dialog, že probíhá
registrace funkcí. Pokud se při instalaci objeví tato chybová zpráva zobrazena na obrázku níže, můžeme ji ignorovat.

Pokud je vše v pořádku, můžeme vše uložit a dialog zavřít.

Instalace služby
Další krokem je instalace a nastavení služby ve Windows.
Spustíme příkazový řádek "jako správce", přepneme se do adresáře C:\www_api a zadáme příkaz:
apicompremservice -install

Podobný postup je také pro odinstalaci služby, jen s parametrem -uninstall
Po instalaci služby otevřeme ve Windows "Služby" a změníme účet, pod kterým se bude služba spouštět. Je potřeba nastavit účet ze skupiny Administrators, který má
zároveň sysadmin práva na SQL server.
Po změně je nutné službu restartovat.

Aktualizace služby API
Je také vhodné provést aktualizaci samotné služby. Tu provedeme spuštěním souboru C:\www_api\ApiComUpdate.exe. Zobrazí se dialog, kde budou automaticky vybrány
moduly, potřebné k aktualizaci. Stačí jen kliknout na tlačítko "Aktualizovat".

Vše se pak provede automaticky. Po aktualizaci je nutné restartovat službu ApiComPrem.

Webové rozhraní
Pokud je vše aktuální, služba je spuštěna, můžeme v lokálním PC spustit prohlížeč a vyzkoušet základní komunikaci.
V prohlížeči zadáme: http://IP_SERVERU:PORT např. http://192.168.0.38:19901 - pokud jsme nepoužili certifikát pro SSL, jinak bude zápis https://..... Zobrazí se webové
rozhraní služby

Můžeme vyplnit požadované údaje a zadat JSON pro výstup, např.
{
"select": "select top 10 * from partnery"
}

Výsledkem by měl být výstup v pravé části textového pole se zobrazením partnerů zadaných v účetní jednotce.

Pokud instalaci připravujete pro Vaše vývojáře, potřebujete jim předat tyto informace:
URL: na které je služba API spuštěna, např.: https://vase_domena:port (popřípadě http://IP:port)
ID_UJ: např.5cb12295-b922-4992-b7f4-313bbd6e6bbe

API ke stažení
Stránka není veřejná, klientům se zasílá po objednání služby
https://premier.cz/upd_dll/apicomprem/www_api.zip

Obecně o API
ApiComPrem
Na této stránce najdete:

Api (application programming interface ) - aplikační programovací rozhraní (API) je soubor definicí podprogramů, komu
nikačních protokolů a nástrojů pro vývoj softwaru.
Com (communication) - z latinského communicare, což znamená "sdílet",
Prem - program Premier,
ApiComPrem - komunikační nástroj pro sdílení dat v programu Premier.

Aplikace slouží pro software třetích stran, které mají možnost přímo komunikovat s programem Premier.
ApiComPrem komunikuje přes protokol HTTP 1.1 metodou POST. Odesílaná a přijatá data jsou ve formátu JSON.
JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON) je způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na
počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech.
Vstupem je libovolná datová struktura (číslo, řetězec, boolean, objekt nebo z nich složené pole), výstupem je vždy
řetězec. Složitost hierarchie vstupní proměnné není teoreticky nijak omezena.

Header (hlavička HTTP):
POST /api/comm HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: Basic Z3JhczpncjE3
ID-UJ: c8175fe2-5aba-460e-a492-5da487105394
Content-Length: xy
{
JSON command
}

Authorization

Jméno a heslo uživatele z programu Premier ve formátu Base64.

ID-UJ

nastavení ID účetní jednotky na serveru HTTP

Content-Length

délka odeslaných dat (JSON command)

Obecný popis ApiComPrem souborů
ApiComPrem.dll
třída volání HTTP/HTTPS , server
komunikace s SQL
jednoduché SQL procedůry (select)
registrovaní CLR SQL procedůr přes AutoRegisterAsm
podpora pro VFP (čtení DBF tabulek, mem souborů, volaní procedur z VFP, ...)
struktůry tříd
struktůry tabulek
třídy pro JSON
šifrování hesel
práce s certifikáty
čtení Premier licence
...
ApiComPremForm.exe
nastavení komunikace (funguje pouze s SQL verzí programu Premier)
nastavení účetních jednotek
testovací server pro vývojáře
testovací formulář pro vývojáře
ApiComPremSql.dll
CLR SQL procedůry

Obecný popis ApiComPrem
souborů
JSON command
OUT příkaz (výstupní
formát)
IN příkaz (vstupní
formát)
Obecné specifikace v příkazech
Chybové hlášky
Přehled chybových
hlášek v result
ApiComPremForm: Nastavení
HTTP
ApiComPremForm: HTTP server
ApiComPremService
ApiComPremForm: HTTP klient
ApiComPremUpdate.exe
Popis testovacího webové
rozhraní
Popis dostupných
příkazů
Zobrazené datové typy
Pro tvůrce v PHP
Tipy na nástroje pro
tvorbu
URL kódování
Vzorový příklad
komunikace s Premier
API
Pro tvůrce v C#
Tipy na nástroje pro
tvorbu
Vzorový příklad
komunikace s Premier
API

AutoRegisterAsm.dll
automatické registrovaní CLR procedůr pro SQL
ApiComPremService.exe
windows služba pro volaní ApiComPrem.dll
podpora pro instalování a odinstalování služby
ApiComPremUpdate.exe
aktualizace ApiComPrem z FTP
podpora pro automatické spuštění na pozadí
setup.xml
uložená konfiguráce ApiComPrem
Newtonsoft.Json.dll
Serializing a Deserializing libovolného objektu .NET s výkonným JSON Serializing Json.NET. (https://www.newtonsoft.com/json)

JSON command
Používají se dva typy příkazů:
OUT
IN

čtení dat z API serveru
zápis dat na API server

OUT příkaz (výstupní formát)
Formát HTTP_OUT
Result
CommandIn
Error
{ row }
number
desc
Warning
{ row }
desc
help
Data
vrátí JSON data v závislosti od příkazu
Příklad načítání seznamu všech příkazů s popisem použití

{ "command": {
"inComm": "INFO",
"inParam": {
"parameters": {
"prikaz": "FULL"
}}}}

inComm

název příkazu

inParam

parametre příkazu které se liší podle požadovaného inComm

Vrácený JSON v případě úspěšného načtení (RESULT – OK)
CommandIn
Data

vrácený poslaný příkaz
vrátí data podle typu příkazu

{ "Result":"OK",
"CommandIn":"INFO",
"Data":
[{
"CommList":
[{
"INFO":
{
"ID": 100,
"nazov": "INFO",
"pouziva_param": true,
"parametre":
[{
"name": "table_name",
"is_required": false,
"desc": "nazov tabulky pre nacitanie struktury",
"format": "S",
"order": 0
}, {
"name": "prikaz",
"is_required": false,
"desc": "informacie o prikaze (FULL - posle vsetky)",
"format": "S",
"order": 0
} ],
"popis": "nacitanie inform.udajov",
"typ_prikazu": "OUT"
} },

Když nastane chyba ve zpracování (RESULT – ERR)
Error

číslo a popis chyby. API nepošle žádné pole "Data"

Warning

upozorní na nesprávně naplněné parametry, a v případe že RESULT = OK tak pole Data jsou vytvořené. Warning může mít více řádků

{ "Result":"ERR",
"CommandIn":"INFO",
"Error":
[ {
"number":502,
"desc":"Tabulka sa nenasla."
} ],
"Warning":
[
{
"desc":"chyba spracovanie SQL stru.tabulky [Exception Type: System.Data.SqlClient.SqlException, Message: Invalid object name 'SDFASFA'.]]"
}]}

K příkazu command se může přidat příkaz „queryFields“ který určuje vrácená pole použitých tabulek povolených v inComm:

"queryFields": [ {
"tableName": "FA_OUT",
"tableFields": "INTER,CISLO,ZKKOD,STKOD,K_SYMBOL,OBJEDNAVKA,DOD_LIST,BANKA_DOKL,BANKA_NAZ" },{
"tableName": "POLOZKY",
"tableFields": "FAKTURA,MNOZSTVI,CENA_MJ,CENA_SLV,CENA,CENA_DPH,SAZBA_DPH"
} ]
Upozornění
Při použití queryfields se v některých případech může vrátit chybová hláška Invalid column name 'název', která znamená nutnost uvést ve výčtu i dané pole.

Když logika inComm povolí, je možnost poslat vlastní podmínky (parametry výběru) „queryCondition“ příkazu:

"queryCondition": {
"tableName": "FA_OUT",
"conditions": [ {
"fieldName": "INTER",
"relationalOperator": "=",
"value": "15"
}]}

IN příkaz (vstupní formát)
Formát HTTP_in
Command
inComm
inParam
Parameters
názvy a hodnoty parametrů v závislosti od příkazu
queryCondition
{ row }
tableName
conditions
logicalOperator
fieldName
relationalOperator
value
queryFields
{ row }
tableName
tableFields
Select
Data

Používá stejnou logiku jako OUT příkaz + doplněné o pole „DATA“, které se posílají na server.
{
"command": {
"inComm": "PARTNERI_ADD",
"inParam": {
"parameters": {
"typCmd": null
}
}
},
"Data": {
"INTER": 0,
"ODBERATEL": true,
"ID": "057fe3f7-3363-49ab-88bc-8c6342ad9a33",
"CISLO": "0123456789",
"NAZEV": "Test ADD",
"ALT_NAZEV": null,
"ULICE": null,
"PSC": null,
"MESTO": null,
"STAT": null,
"ICO": null,
"DIC": null,
"KON_PRIJEM": null,
"MOBIL": null,
"E_MAIL": null
}
}

Obecné specifikace v příkazech
Vstupní formát Timestamp:

Vstupní formát Datumu:

rrrr-MM-dd HH:mm:ss
(HH = 24 hod. Formát, příklad: 14.07.2018 18:57:16)
rrrr-MM-dd

Chybové hlášky
Vrácené chybové hlášky mají zpravidla tento formát:

{
"Result": "ERR",
"CommandIn": "FA_OUT",
"Error": [
{
"number": 900,
"desc": "Exception Type: System.Data.SqlClient.SqlException, Message: Invalid column name 'inter'."
}
]

/* OK/ERR */
/* název příkazu */

/* číslo chyby */
/* podrobnosti k chybě */

}

Přehled chybových hlášek v result
Arithmetic overflow error converting expression to data type - došlo k přetečení hodnoty, kdy je v databázi nižší, než kterou se pokoušíte zapsat
Invalid column name 'nazev' - obvykle se zobrazí při použití queryFields, kde je nutné uvést ve výčtu i povinnou databázovou položku
Musí být vyplněn alespoň jeden z parametrů ['nazev'] nebo [queryConditions] - chybí vyplnění alespoň jedné z uvedených povinných položek
Cannot continue the execution because the session is in the kill state - může nastat v případě volání příkazů za sebou, kdy se nestihne vrátit Result z předchozího příkazu
a dochází ke stornu. Maximální čas pro zpracování jednoho příkazu je nastaveno v API na 2 min. Tento maximální čas spojení by si měl současně nastavit a hlídat ve svém
programu i programátor.
Chyba: 3514 ... - chybný parametr FORMA ve fakturách

ApiComPremForm
Pokud není nastaven správně Compatibiliy Level v administraci MS SQL, zobrazí se při Testu připojení tato chyba:

ApiComPremForm: Nastavení HTTP
Slouží k nastavení základních parametrů. Uložené nastavení přebírá HTTP server i služba ApiComPremService, která musí být po provedení změn restartována.

Pokud nejsou nainstalovány SQL procedury v SQL databázi, může ApiComPrem vyhazovat při odesílání příkazů chyby, potom je třeba provést reinstalaci procedur tl.
„Reinstall SQL CLR“ a zároveň musí být správně nastavena a programem přístupná cesta „Default cesta k HTML“.

Tlačítko Přidání nového záznamu (=připojení ke konkrétní firmě v SQL verzi programu Premier)

Konfigurace se zapisuje do souboru setup.xml, který můžete v případě potřeby editovat i ručně, data nejsou zašifrována.

ApiComPremForm: HTTP server
Vizuální zobrazení komunikace HTTP serveru. Po spuštění přebírá nastavení z předchozího kroku a funguje pouze s SQL verzí programu Premier.
Při spuštění http serveru se kontroluje verze ApiComSQL.dll a automaticky se nainstalují nebo přeinstalují požadované SQL procedury na SQL serveru. Pokud k přeinstalaci
SQL procedur nedojde z nějakého důvodu automaticky, lze použít v Nastavení http tlačítko Reinstal SQL CRL.

ApiComPremService
Služba HTTP server, nahrazuje spuštění vizuálního formuláře HTTP server. Instalaci provádějte jako správce. Veškerá nastavení se přebírají z Nastavení http (soubor setup.
xml).
Instalace:
Odinstalace:

ApiComPremService.exe" /install
ApiComPremService.exe" /uninstall

Pokud si nastavíte spuštění příkazu „ApiComPremUpdate.exe -auto“ v plánovači úloh v požadovanou dobu, dojde k zastavení spuštěné služby a k automatické aktualizaci
programu.

ApiComPremForm:
HTTP klient
Slouží ke skládání, vyzkoušení a ladění všech
odesílaných příkazů.
URI - IP adresa, na které běží serverová část
http server.
Port - musí být shodný s nastavením.
ID UJ - ID účetní jednotky, musí být shodné
s nastavením.
Basic authorization - je označení pro
jednoduchou autentizaci při přístupu
na webové stránky. Webový server vyzve
pomocí protokolu HTTP přistupujícího klienta,
aby poslal v rámci požadavku na stránku také
autentizační informace (tj. jméno a heslo).
Uživatel - uživatel zavedený v IS Premier,
s nastavenými právy pro čtení, případně zápis
podle potřeby s ohledem na možnosti
vzdáleného přístupu do systému.
Heslo - uživatel MUSÍ mít vložené heslo.
Create JSON Post - vytvoření příkazu.
JSON parametry, kde je uvedena hodnota
null, se nemusí odesílat na server,
v příkladech jsou uváděny pro přehlednost.
Post - odeslání vytvořeného příkazu
Pokud vrácená data (JSON Result) jsou příliš
velké, vytvoří se soubor s výstupem
v podadresáři /temp. Ukládají se zde i
stáhnuté obrázky.

Strukturu každé tabulky naleznete vždy u konkrétního příkazu v aplikaci ApiComPrem zde:

ApiComPremUpdate.exe
Spuštěním lze program aktualizovat z FTP. Parametrem -auto se provede aktualizace na pozadí (v případě že se používa služba ApiComPremService).

Popis testovacího webové rozhraní
Naleznete jej na adrese:
Přihlašovací jméno:
Heslo:

https://dev.premier.cz
test
test

Stránka je vytvořená pro to, aby vývojář pro přehled, vyzkoušení všech možností API a otestování zasílání dat, nemusel instalovat Premier a SQL.
Zároveň je v Helpu uveden seznam všech aktuálně podporovaných příkazů a aktuální přehled datových typů databázových položek použitých tabulek. Ten v tomto
manuálu není uveden, je generován automaticky a projeví se již v okamžiku aktualizace databáze (např. rozšíření velikosti databázové položky). Zásadnější změny, pokud
se nebude jednat jen o pouhé rozšíření velikosti, budou zapsány v tomto manuálu. Současně se přidání nových databázových položek nebo příkazů projeví v daném
prostředí obvykle rychleji, než následně dojde k aktualizaci manuálu.
Parametry pro vnější komunikaci naleznete na úvodní stránce:

Popis dostupných příkazů

Naleznete zde popis všech použitelných
příkazů, včetně aktuálních přehledů struktur
jednotlivých tabulek, který tento manuál jen
doplňuje. Případné zásadní změny ve verzích
databáze, budou zohledněny a popsány
v manuálu.

Zobrazené datové typy
char
decimal
datetime
timestamp
bit
uniqueidentifier

textový typ
číselný typ
datum + čas
logický typ (true/false)
jednoznačný identifikátor

Pokud kliknete na kterékoliv stránce na tuto značku:

Zobrazí se naposledy odeslaný příkaz společně s vráceným výsledkem:

Pro tvůrce v PHP
Tipy na nástroje pro tvorbu
PHP a mySQL – naleznete také pod XAMPP (apachefriends.org)
BRACKETS (brackets.io) – open source textový editor
BOOTSRAP (getbootstrap.com) – komponenty a templates
DataTables (datatables.net) – HTML tabulky
Font Awesome (fontawesome.com) – ikonky

URL kódování
Upozornění
Při odesílaní dat ve formátu JSON z webového prohlížeče přes HTTP, je nutné všechny použité rezervované znaky nahradit pomocí znaku procenta, viz. tabulka
níže. V opačném případě se vrátí chybové hlášení a data se nevloží. Při čtení obdobných dat s rezervovanými znaky, k žádné chybě nedochází a zakódována
nejsou. Rovněž při použití v C# je to v pořádku a není nutné nic měnit.

Například po vložení řetězce „Johnson & Johnson“, je pak nutné jej odesílat ve tvaru „Johnson %26 Johnson"
Rezervované znaky a jejich zakódování
(https://cs.wikipedia.org/wiki/URL_kódování)

Vzorový příklad komunikace s Premier API
Výběr prvních deseti záznamů z tabulky partnerů příkazem SELECT
<?php
$DEBUG = false;
$crlf = "\r\n";

$data_in = '';

// hodnoty pro testovací server – doplňte váš požadovaný server
$host = 'ssl://'.'dev.premier.cz';
// ID účetní jednotky
$iduj = '3ce17312-8dbd-49a0-94d3-2e01b65e4173';
// číslo portu
$port = 12375;

// vlastní příkaz
$data = '{"select": "select top 10 * from partnery"}';
$odpoved = sendAndRec($data);

// výpis vrácených hodnot nebo případné chyby
if ($odpoved->status == 200){
echo 'Status: '.$odpoved->content->result.'<br>' ;
echo 'CommandIn: '.$odpoved->content->commandin.'<br>';

if ($odpoved->content->error != null) {
echo 'Chyba: '.json_encode((array)$odpoved->content->error).'<br>';
}

if ($odpoved->content->warning != null ){
echo 'Varování: '.json_encode((array)$odpoved->content->warning).'<br>';
}

if ($odpoved->content->data != null ){
echo 'Data: <br>';
echo json_encode((array)$odpoved->content->data, JSON_PRETTY_PRINT);
}
} else {
echo $odpoved->status ;
}

// funkce pro odeslání požadavku
function sendAndRec($data){
global $DEBUG, $crlf,$host,$port,$iduj ;
$response = "";
// vytvorim objekt pre vysledok
$urlinfo = new stdClass;
$urlinfo->status = 0 ;
$urlinfo->errstr = '';
$errno = 0;

$errstr = '';
try{
$fp = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30);
}
catch(\Exception $ex) {

//used back-slash for global namespace

array_push($errors, $errstr);
}

if ($fp) {
$msg = 'POST /api/comm HTTP/1.1' . "\r\n";
$msg .= 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' . $crlf;
$msg .= 'Content-Length: ' . strlen($data) . $crlf;
$msg .= 'ID-UJ: '. $iduj . $crlf;
$msg .= 'Host: ' . $host . $crlf;
$msg .= 'Connection: close' . $crlf . $crlf;
$msg .= $data;
$_SESSION['data_out'] = $msg;
if (fwrite($fp, $msg) ) {
while ( !feof($fp) ) {
$response .= fgets($fp, 1024);
}
}
fclose($fp);
} else {
$response = false;
}

if ($response===false){
$urlinfo->errstr = 'chyba připojení';
return $urlinfo;
}

$lines = explode(PHP_EOL, $response);
$code = trim(substr($lines[0],9,4));

// if no status code default to 400 = Bad Request
if(empty($code) || !is_numeric($code)){
$code = 400;
}
if ($code!=200){
$urlinfo->status = $code ;
$urlinfo->errstr = 'chybný status stránky';
return $urlinfo;

}

$result = explode("\r\n\r\n", $response, 2);
$header = isset($result[0]) ? $result[0] : '';

// parse headers
$headers = array();
$lines = explode($crlf, $header);
foreach ($lines as $line) {
if (($pos = strpos($line, ':')) !== false) {
$headers[strtolower(trim(substr($line, 0, $pos)))] = trim(substr($line, $pos + 1));
}
}

// načtu info o HTTP
$urlinfo->status = $code ;
$urlinfo->header = $headers;
$urlinfo->content_type = get_content_type($result[0]);

// načtu data
$url_data = new stdClass;
$content = isset($result[1]) ? $result[1] : '';
$jsonobj = json_decode($content);
$url_data->result = isset($jsonobj->Result) ? $jsonobj->Result : '' ;
$url_data->commandin = isset($jsonobj->CommandIn) ? $jsonobj->CommandIn : '';
$url_data->error = isset($jsonobj->Error) ? $jsonobj->Error : '';
$url_data->warning = isset($jsonobj->Warning) ? $jsonobj->Warning : '';
$url_data->data = isset($jsonobj->Data) ? $jsonobj->Data : '';

// zapíšu data
$urlinfo->content = $url_data;
$urlinfo->json_out = $msg ;
$urlinfo->data_in = $response;

return $urlinfo;
}

// zkontroluje záhlaví content-type, pro správné zobrazení obrázků
function get_content_type($headers){
$content_type = "";
if(!empty($headers)){
$headerarray = explode("\r\n", $headers);
foreach($headerarray as $head){

//

echo "header item = ".$head;
if(preg_match("/Content-Type: .+$/i",$head)){
$content_type = $head;
break;
}

}
}
return $content_type ;
}

?>

Pro tvůrce v C#
Tipy na nástroje pro tvorbu
Online převod JSON do C# třídy: https://app.quicktype.io/#

Vzorový příklad komunikace s Premier API
Výběr prvních deseti záznamů z přijatých objednávek (tabulka OB_IN) příkazem SELECT
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;

namespace TestApiConsole {
class Program {

// doplňte správnou adresu
static readonly Uri url = new Uri(@"https://dev.premier.cz:12375/api/comm");
// vlastní příkaz
static readonly string JsonSendData = "{\"select\": \"select top 10 * from ob_in\"}";

static void Main(string[] args) {
string responseFromServer = "";
if (!SendAnRec(url, JsonSendData, ref responseFromServer)) {
Console.WriteLine("Err:"+responseFromServer);
}
else {
// zpracovat odpověď (Result) z Premier API
Console.WriteLine(responseFromServer);
}
Console.ReadKey();

}

private static bool SendAnRec(Uri url, string JsonData, ref string responseFromServer) {
bool odpoved = true;
byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(JsonData);
responseFromServer = "";
WebRequest request = WebRequest.Create(url);
request.Method = "POST";

// doplňte správné ID účetní jednotky
request.Headers.Add("ID-UJ: 3ce17312-8dbd-49a0-94d3-2e01b65e4173");
request.ContentType = "application/json; charset=utf-8";
request.ContentLength = byteArray.Length;
request.Timeout = 200000;

// pošlu údaje
try {
using (var dataStream = request.GetRequestStream()) {
dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
}
}
catch (Exception ex) {
responseFromServer = ex.Message;
return false;
}

// čekám na odpověď
try {
Encoding enc = new UTF8Encoding(true, true);
using (var response = request.GetResponse()) {
using (var stream = new StreamReader(response.GetResponseStream(), enc)) {
responseFromServer = stream.ReadToEnd();
}
}
}
// zpracování výjimek
catch (WebException ex) {
if (ex.Status == WebExceptionStatus.ProtocolError) {
using (var stream = new StreamReader(ex.Response.GetResponseStream())) {
responseFromServer = stream.ReadToEnd();
odpoved = false;
}
}

else {
if (ex.Status == WebExceptionStatus.Timeout) {
responseFromServer = "{Request timeout is expired.}";
odpoved = false;
}
else {
responseFromServer = "{" + ex.Message + "}";
odpoved = false;
}
}
}
return odpoved;
}
}
}

Popisy jednotlivých příkazů a jejich volání
Naleznete zde seznam příkazů, s popisem volaných parametrů a jejich upřesněním. Názvy, popis a datové typy všech
vrácených DB položek v Result, zde neuvedených, naleznete přímo ve webovém rozhraní dev.premier.cz, viz. popis
výše. Nejedná se o ukázkové příklady, ale v jednotlivých příkazech jsou uvedeny vždy všechny dostupné parametry,
včetně jejich popisu a podrobností k nim.

Volání jednotlivých příkazů úspěšně vrátí z databáze Premiera výsledek při splnění těchto podmínek:
databáze Premiera je v SQL a běží na MS SQL serveru (Premier Enterprise)
konfigurační soubor setup.xml musí být nastaven pro konkrétní firmu(y) a musí se nacházet v adresáři, kde
běží ApiComPrem
na serveru s přístupem k SQL serveru musí běžet ApiComPrem (jako služba nebo spuštěná aplikace)
firewall/antivir musí být nakonfigurován tak, aby vlastní komunikaci nijak neomezoval

příkaz INFO
Základní příkaz pro zobrazení možnosti jednotlivých příkazů a struktury jednotlivých tabulek
{
"command": {
"inComm": "INFO",
"inParam": {
"parameters": {
"table_name": null,
"prikaz": null
}
}
}

/* název tabulky pro zobrazení její struktury */
/* příkaz: FULL – zobrazí strukturu všech dostupných příkazů */

}

Příklad
Zobrazí strukturu tabulky PARTNERY
{
"command": {
"inComm": "INFO",
"inParam": {
"parameters": {
"table_name": "PARTNERY",
"prikaz": null
}
}
}
}

Zobrazí strukturu všech dostupných tabulek najednou
Současné doplnění parametrů table_name a příkaz není možné a zobrazí chybovou hlášku

Tímto příkazem si vyexportujete seznam všech dostupných příkazů:
{
"command": {
"inComm": "INFO",
"inParam": {
"parameters": {
"table_name": null,
"prikaz": "FULL"
}
}
}

Načtení INFO pro zobrazení možností příkazu FA_OUT

Na této stránce najdete:
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INFO
SELECT
ZMENY
SAZBY_DPH
FA_IN
FA_IN_ADD
FA_ZIN
FA_ZIN_ADD
FA_IN_UHR
FA_IN_AUDIT
FA_OUT
FA_OUT_ADD
FA_OUT_UHR
PARTNERI
PARTNERI_ADD
PART_ADR_ADD
SLEVY
SORTIMENT
CENIK
DOKL_PU
DOCUMENT
PART_COUNT
SEZ_SKL
SKLAD_STAV
SKLAD_ADD
POL_SDT
IMAGE
OB_IN
OB_OUT
OBJ_CALC
OB_IN_ADD
OBJOUT_CALC
PRIJEMKY
PRIJEMKY_ADD
VYDEJKY
VYDEJKY_ADD
VYDEJKY_UPD
ZAKAZKA
DPOUKAZ
STITKY
ZMENY
PROMEN
KURS_LIST
STREDISK
OSNOVA
VERZEAPI

{ "command": {
"inComm": "INFO",
"inParam": {
"parameters": {
"prikaz": "FA_OUT"
}}}}

Výsledek (Result)

{
"Result": "OK",
"CommandIn": "INFO",
"Data": {
"ID": 120,
"nazov": "FA_OUT",
"pouziva_param": true,
/* v příkaze jsou povolené parametry */
"parametre": [
/* seznam parametrů */
{
"name": "id_obj",
"is_required": false,
"desc": "cislo objednavky",
"format": "N",
"order": 0
},
{
"name": "cis_part",
"is_required": false,
"desc": "cislo partnera",
"format": "N",
"order": 1
},
{
"name": "ico_part",
"is_required": false,
"desc": "ICO partnera",
"format": "S",
"order": 2
},
{
"name": "dat_od",
"is_required": false,
"desc": "datum od",
"format": "D",
"order": 4
},
{
"name": "dat_do",
"is_required": false,
"desc": "datum do",
"format": "D",
"order": 5
},
{
"name": "typ_fa",
"is_required": false,
"desc": "FA/DOBROPIS - default [FA]",
"format": "C",
"order": 6
}
],
"popis": "zoznam faktur",
"typ_prikazu": "OUT",
"queryTab": [
/* povolené tabulky pro „queryFields“ */
"FA_OUT",
"POLOZKY"
]
}
}

příkaz SELECT

Možnost vložení libovolného vlastního SQL dotazu pro přímé volání ze všech dostupných tabulek uložených v databázi. Příkaz je dostupný především pro testovací účely.
Jednotlivé vazby mezi tabulkami řeší ostatní příkazy, které jsou v nich již ošetřeny, proto jej doporučujeme používat jen ve výjimečných případech.
{
"select": "select top 10 * from ob_in"

/* samotný SELECT na databázi */

}

příkaz ZMENY
přehled změn záznamu
{
"command": {
"inComm": "ZMENY",
"inParam": {
"parameters": {
"id": null
}
}
}
}

příkaz SAZBY_DPH
vrátí přehled aktuálních kódů dph z Premiera (záložka Správce - Předvolby globální - Kódy DPH)

{
"command": {
"inComm": "SAZBY_DPH"
}
}

Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "SAZBY_DPH",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"KOD_DPH": "01",
"TEXT": "Neuskutečněná plnění",
"SAZBA": 3,
"SAZBA_DPH": 0,
"FA_IN": true,
"FA_OUT": true,
"UCET": " "
}
]
}

/* číselné označení kódu DPH */
/* popis */
/* sazba 0,1,2,3 (0=0%; 1=nižší dle daňové soustavy (15%); 2=vyšší dle daňové soustavy (21%); 3=Jiná) */
/* procentní výše kódu DPH (0 může odpovídat 0% nebo nevyplněné sazbě "Jiná" */
/* true/false - DPH na vstupu (dodavatelé) */
/* true/false - DPH na výstupu (odběratelé) */
/* vyplněný účet */

příkaz FA_IN
seznam přijatých faktur
{
"command": {
"inComm": "FA_IN",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": "1C2A99DA-ADEA-47F4-99A3-943C60704A10", /* ID faktury */
"cis_fa": null,
/* číslo faktury */
"cis_obj": null,
/* číslo objednávky */
"dokl_r": null,
/* dokladová řada */
"id_part": null,
/* ID partnera */
"ico_part": null,
/* IČ partnera */
"dat_od": null,
/* období od */
"dat_do": null,
/* období do */
"typ_fa": null,
/* typ faktury */
"timestamp": null
/* časové razítko */
}
}
}
}
Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
Seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše,

Tip
Položka C_KOD – EAN (DMS) může být zobrazena v Premieru formou hyperlinku, pokud si její strukturu nadefinujete ve "Správce – Předvolby globální –
Dodavatelé"

příkaz FA_IN_ADD
zápis nové přijaté faktury
{
"command": {
"inComm": "FA_IN_ADD"
"inParam": {
"parameters": {
"variabl_force": null
/* null = výchozí, v případě duplicity VS vrací API chybovou hlášku / 1 = umožní zapsat do databáze duplicitní
variabilní symbol (V programu Premier, v případě existujícího VS, vyskočí upozorňující hláška, zda si uživatel přeje založit FA s duplicitním VS. Tento parametr ji
nahrazuje a umožní implementaci stejné hlášky do vašeho systému v případě existence shodného VS. Pokud si to uživatel přeje, můžete po chybě zavolat stejný
příkaz znovu s parametrem variable_force = 1 a dojde k vynucenému zápisu. Týká se faktur placených se stále stejným VS - např. pojištění) */
}
},
"Data": {

"DOKLAD": null,
/* označení dokladu */
"CISLO": 0,
/* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno,
kontroluje se pouze jeho duplicita */
"K_SYMBOL": null,
/* KS */
"VARIABL": null,
/* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
"DATUM_VYS": null,
/* datum vystavení nebo obdržení */
"DATUM_SPL": null,
/* datum splatnosti */
"DATUM_USK": null,
/* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */
"DATUM_KVY": null,
/* DUZP, liší-li se */
"DATUM_DPH": null,
/* datum pro přiznání DPH */
"CELKEM": 0,
/* částka celkem */
"ZALOHA": 0,
/* poskytnutá záloha */
"ZAOK": 0,
/* zaokrouhlení */
"SAZ_DPH1": 0,
/* snížená sazba dph */
"SAZ_DPH2": 0,
/* základní sazba dph */
"PRIJAL": null,
"CISLO_PF": null,
/* č. PF dodavatele (liší-li se od VS) */
"SPEC": null,
/* specifický symbol */
"UCET_ODB": null,
/* číslo účtu odběratele, musí být vyplněno současně s KOD_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB,
KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"KOD_ODB": null,
/* kód banky odběratele, musí být vyplněno současně s UCET_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB,
KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"IBAN": null,
/* IBAN (pokud je vyplněn, doplní se do UCET_ODB) */
"BIC": null,
/* BIC odběratele – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"ZKKOD": 0,
/* zakázka */
"STKOD": 0,
/* středisko */
"ID_PAR": null,
/* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
"ID_KON": null,
/* ID tab. part_kon */
"ID_ADR": null,
/* ID adresy (toto ID není přímo součástí tab. FA_IN, ale je vhodné jej uvést pro potřebu přebírání dat, jako je
třeba UCET_ODB, KOD_ODB a BIC */
"MENA": null,
/* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle
kurzovního lístku (viz. https://manual.premier.cz:8443/pages/viewpage.action?pageId=3735836).
Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo
DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
"OZN_MENY": null,
/* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
"MENA_PRED": 0
/* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
"KURS": 0,
/* kurz */
"POZNAMKA": null,
/* poznámka */
"M_KURS": 0,
/* kurz - množství */
"FORMA": null,
/* forma úhrady: Hotově / Převodním příkazem / Inkasem / Zápočtem */
"OBJEDNAVKA": null,
/* objednávka */
"DOD_LIST": null,
/* dodací list */
"C_KOD": null,
/* EAN (DMS) */
"BARVA": 0,
/* podbarvení faktury v přehledu faktur */
"FA_POL": [
/* položka faktury */
{
"TEXT": null,
/* text */
"CENA": 0,
/* cena bez dph */
"MNOZSTVI": 0,
/* množství */
"Cena_MJ": 0,
/* cena MJ */
"SAZBA_DPH": 0,
/* výše sazby dph */
"KOD_DPH": null,
/* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
"CENA_DPH": 0,
/* dph */
"DAN1": 0,
/* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
"DAN2": 0,
/* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
"DAN3": null,
/* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
"ZKKOD": 0,
/* zakázka */
"STKOD": 0,
/* středisko */
"UC_S": null,
/* syntetický účet MD */
"UC_SA": null,
/* analytický účet MD */
"UC_D": null,
/* syntetický účet Dal – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu
z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
"UC_DA": null
/* analytický účet Dal */
}
]
}
}

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz FA_ZIN

zálohové listy (seznam přijatých zálohových faktur)
{
"command": {
"inComm": "FA_ZIN",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": null,
"cis_fa": null,
"cis_obj": null,
"dokl_r": null,
"id_part": null,
"ico_part": null,
"dat_od": null,
"dat_do": null,
"timestamp": null
}
}
}
}

/* ID faktury */
/* číslo faktury */
/* číslo objednávky */
/* dokladová řada */
/* ID partnera */
/* IČ partnera */
/* období od */
/* období do */
/* časové razítko ve formátu "2019-05-01 11:12:15" nebo "2019-05-01T11:15:15" */

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part] nebo [queryConditions]
Pokud zadání vrací velké množství výsledků, např. pokud je vyplněn jen partner (id_part), je povinná položka i datum Od-Do [dat_od, dat_do]

Výsledek (Result)

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_ZIN",
"Data":
[
{
"INTER":216,
"DOKLAD":"PFP",
"CISLO":1,
"ZKKOD":0,
"STKOD":0,
"K_SYMBOL":"",
"OBJEDNAVKA":"",
"DOD_LIST":"",
"FORMA":"",
"DATUM_USK":"2015-06-01T00:00:00",
"DATUM_VYS":"2015-06-01T00:00:00",
"DATUM_SPL":"2015-06-11T00:00:00",
"CELKEM":4590.00,
"ZALOHA":0.00,
"CISLO_ODB":"",
"NAZEV_ODB":"firma",
"ICO_ODB":"",
"ID":"1DA09524-6F87-4E0F-95D9-29BB06F6A833",
"ID_PAR":"",
"POL_ZIN":
[
{
"FAKTURA":216,
"TEXT":"mzdy",
"MNOZSTVI":0.000,
"MJ":"",
"CENA_MJ":0.000,
"CENA_SLV":0.00,
"SLEVA_PR":0.00,
"CENA":4590.00,
"CENA_DPH":0.00,
"SAZBA_DPH":0.00,
"KOD_DPH":"10",
"MATERIAL":0,
"ZDROJ":0,
"OPERACE":" ",
"POL_KOD":" ",
"SLEVA":0.00,
"ID":"29AB804B-6B79-44DB-A29E-A080CEB2C452",
"PORDER":1
}
]
}
]

/* interní (pořadové) číslo */
/* označení dokladu */
/* číslo dokladu */
/* zakázka */
/* středisko */
/* konstantní symbol */
/* objednávka */
/* dodací list */
/* forma úhrady */
/* datum uskutečnění */
/* datum pořízení */
/* požadovaný termín splnění */
/* celková částka */
/* poskytnutá záloha */
/* zkratka partnera */
/* název odběratele */
/* IČO odběratele */
/* ID dokladu */
/* ID partnera */
/* položky zálohového listu */

/* název */
/* množství */
/* měrná jednotka */
/* cena MJ */

/* cena bez dph */
/* dph */
/* výše sazby dph */
/* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */

/* sleva za uskutečněné výkony */
/* ID položky */
/* řazení */

příkaz FA_ZIN_ADD
zápis nového zálohového listu (přijaté zálohové faktury)

{
"command": {
"inComm": "FA_ZIN_ADD"
"parameters": {
"variabl_force": null
/* null = výchozí, v případě duplicity VS vrací API chybovou hlášku / 1 = umožní zapsat do databáze duplicitní
variabilní symbol (V programu Premier, v případě existujícího VS, vyskočí upozorňující hláška, zda si uživatel přeje založit FA s duplicitním VS. Tento parametr ji
nahrazuje a umožní implementaci stejné hlášky do vašeho systému v případě existence shodného VS. Pokud si to uživatel přeje, můžete po chybě zavolat stejný
příkaz znovu s parametrem variable_force = 1 a dojde k vynucenému zápisu. Týká se faktur placených se stále stejným VS - např. pojištění) */
}
},
"Data": {
"DOKLAD": null,
/* označení dokladu */
"cislo": 0,
/* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako následující. Pokud je vyplněno,
kontroluje se pouze jeho duplicita */
"K_SYMBOL": null,
/* KS */
"VARIABL": null,
/* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
"DATUM_VYS": null,
/* datum pořízení */
"DATUM_SPL": null,
/* datum splatnosti */
"DATUM_USK": null,
/* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v Premieru */
"CELKEM": 0,
/* částka celkem */
"ZALOHA": 0,
/* poskytnutá záloha */
"ZAOK": 0,
/* zaokrouhlení */
"SAZ_DPH1": 0,
/* snížená sazba dph */
"SAZ_DPH2": 0,
/* základní sazba dph */
"PRIJAL": null,
"CISLO_PF": null,
/* č. PF dodavatele (liší-li se od VS) */
"UCET_ODB": null,
/* číslo účtu odběratele, musí být vyplněno současně s KOD_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB,
KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"KOD_ODB": null,
/* kód banky odběratele, musí být vyplněno současně s UCET_ODB – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB,
KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"IBAN": null,
/* IBAN (pokud je vyplněn, doplní se do UCET_ODB) */
"BIC": null,
/* BIC odběratele – pokud nejsou vyplněny UCET_ODB, KOD_ODB, BIC, doplní se číselníku adres partnerů */
"SPEC": null,
/* specifický symbol */
"ZKKOD": null,
/* zakázka */
"STKOD": null,
/* středisko */
"ID_PAR": null,
/* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako dodavatel i odběratel) */
"ID_KON": null,
/* ID tab. part_kon */
"MENA": null,
/* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle
kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek).
Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo
DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
"OZN_MENY": null,
/* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
"MENA_PRED": null,
/* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
"KURS": null,
/* kurz */
"M_KURS": null,
/* kurz - množství */
"POZNAMKA": null,
/* poznámka */
"POPIS": null,
/* popis */
"FORMA": null,
/* forma úhrady */
"OBJEDNAVKA": null,
/* objednávka */
"DOD_LIST": null,
/* dodací list */
"C_KOD": null,
/* EAN (DMS) */
"BARVA": null,
/* podbarvení faktury v přehledu zálohových listů */
"FA_POL": [
/* položky zálohového listu */
{
"TEXT": null,
/* název */
"MNOZSTVI": 0,
/* množství */
"CENA": 0,
/* cena bez dph */
"CENA_MJ": 0,
/* cena MJ */
"SAZBA_DPH": null,
/* výše sazby dph */
"KOD_DPH": null,
/* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
"CENA_DPH": 0,
/* dph */
"DAN1": null,
/* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
"DAN2": null,
/* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
"DAN3": null,
/* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
"UC_S": null,
/* syntetický účet MD */
"UC_SA": null,
/* analytický účet MD */
"UC_D": null,
/* syntetický účet Dal – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená hodnota čísla účtu
z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
"UC_DA": null,
/* analytický účet Dal */
"ZKKOD": null,
/* zakázka */
"STKOD": null
/* středisko */
}
]
}
}
Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, VARIABL, ID_PAR, datum_vys, datum_usk, datum_spl, TEXT, KOD_DPH]

příkaz FA_IN_UHR
úhrady přijatých faktur
{
"command": {
"inComm": "FA_IN_UHR",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": null,
"cis_fa": null,
"inter_fa": null,
"dokl_r": null,
"id_part": null,
"dat_od": null,
"dat_do": null,
"VFzalohove": null
}
}
}

/* ID faktury */
/* číslo dokladu */
/* interní (pořadové) číslo faktury */
/* dokladová řada */
/* ID partnera */
/* datum OD */
/* datum DO */
/* 0/1 = včetně zálohových listů */

}
Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, inter_fa, dokl_r, id_part]

příkaz FA_IN_AUDIT
zapíše příznak "Auditováno" do přijaté faktury
{
"command": {
"inComm": "FA_IN_AUDIT",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": null,
"audit": null
}
}
}
}

/* ID faktury */
/* příznak auditováno: 0 / 1 */

Povinné je vyplnění všech parametrů:
[id_fa, audit]

příkaz FA_OUT
tabulka vydaných faktur.
Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).
{
"command": {
"inComm": "FA_OUT",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": null,
"cis_fa": null,
"cis_obj": 2015100776,
"dokl_r": null,
"id_part": null,
"ico_part": null,
"dat_od": null,
"dat_do": null,
"typ_fa": "FA"
"timestamp": null
}
}
},

/* ID faktury */
/* číslo faktury */
/* číslo objednávky */
/* dokladová řada */
/* ID partnera */
/* IČ partnera */
/* období od */
/* období do */
/* FA/DOBROPIS – výchozí hodnotou je FA */
/* časové razítko */

"queryFields": [
{
/* seznam vrácených položek tabulky FA_OUT */
"tableName": "FA_OUT",
"tableFields": "INTER,DOKLAD,ZKKOD,OBJEDNAVKA,DOD_LIST,DATUM_VYS,DATUM_SPL,CELKEM,ZAOK"
},
{
/* seznam vrácených položek tabulky POLOZKY faktury */
"tableName": "POLOZKY",
"tableFields": "FAKTURA,MNOZSTVI,MJ,CENA_MJ,CENA_SLV,SLEVA_PR,CENA,CENA_DPH"
}
]
}

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, cis_obj, dokl_r, id_part, ico_part] nebo [queryConditions]

Result

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"FA_OUT",
"Data":
[
{
"INTER":60350,
"DOKLAD":"VF1",
"ZKKOD":0,
"OBJEDNAVKA":"2015100776",
"DOD_LIST":"1201533505",
"DATUM_VYS":"2015-11-26T00:00:00",
"DATUM_SPL":"2015-12-26T00:00:00",
"CELKEM":11.51,
"ZAOK":0.00,
"polozky":
[
{
"FAKTURA":60350,
"MNOZSTVI":1.000,
"MJ":"ks",
"CENA_MJ":0.59000,
"CENA_SLV":0.00,
"SLEVA_PR":0.00,
"CENA":0.59,
"CENA_DPH":0.12
},
{
"FAKTURA":60350,
"MNOZSTVI":2.000,
"MJ":"ks",
"CENA_MJ":0.55000,
"CENA_SLV":0.00,
"SLEVA_PR":0.00,
"CENA":1.10,
"CENA_DPH":0.22
},
{
"FAKTURA":60350,
"MNOZSTVI":1.000,
"MJ":"ks",
"CENA_MJ":7.90000,
"CENA_SLV":0.00,
"SLEVA_PR":0.00,
"CENA":7.90,
"CENA_DPH":1.58
}
] } ] }

příkaz FA_OUT_ADD
vložení nové vystavené faktury
{

"command": {
"inComm": "FA_OUT_ADD"
},
"Data": {
"DOKLAD": "VF",
/* dokladová řada */
"cislo": 999,
/* číslo dokladu, pokud je null nebo nulové, přiřadí se číslo dle seznamu jako
následující. Pokud je vyplněno, kontroluje se pouze jeho duplicita */
"K_SYMBOL": 308,
/* KS */
"VS": null,
/* VS, kontroluje se na duplicitu u partnera */
"BANKA_DOKL": "CS",
/* zkratka z číselníku peněžních ústavů (3 znaky) */
"DATUM_VYS": "2019-01-26",
/* datum vystavení */
"DATUM_SPL": "2019-02-26",
/* datum splatnosti */
"DATUM_USK": "2019-01-26",
/* datum uskutečnění - podle tohoto datumu se kontroluje uzavřené období v
Premieru */
"DATUM_DPH": "2019-01-26",
/* datum pro přiznání DPH */
"CELKEM": 1000.0,
/* částka celkem */
"ZALOHA": 0.0,
/* poskytnutá záloha */
"ZAOK": 0.0,
/* zaokrouhlení */
"SAZ_DPH1": 0.0,
/* snížená sazba dph */
"SAZ_DPH2": 0.0,
/* základní sazba dph */
"CISLO_VF": null,
"HLAVICKA": null,
"PATICKA": null,
"TELO": null,
"ZKKOD": null,
/* zakázka */
"STKOD": null,
/* středisko */
"ID_PAR": "67387A8E-30B7-4EB6-A3FF-F8243290E933",
/* ID tab. partnery, vedený jako dodavatel (každý partner může být veden jako
dodavatel i odběratel)
"ID_KON": null,
/* ID tab. part_kon */
"MENA": null,
/* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a
OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS,
M_KURS nebo DATUM_KVY a v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
"OZN_MENY": null,
/* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
"MENA_PRED": 0
/* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
"KURS": null,
/* kurz */
"M_KURS": null,
/* kurz - množství */
"POZNAMKA": null,
/* poznámka */
"POPIS": null,
/* popis */
"FORMA": null,
/* forma úhrady */
"OBJEDNAVKA": null,
/* objednávka */
"DOD_LIST": null,
/* dodací list */
"NETTO": null,
"BRUTTO": null,
"VYSTAVIL": null,
/* vystavil */
"BARVA": null,
/* podbarvení faktury v přehledu faktur */
"FA_POL": [
/* položka faktury */
{
"TEXT": "test",
/* název */
"TEXT_2": null,
"TEXT2": null,
"TEXT3": null,
"MNOZSTVI": 0.0,
/* množství */
"MJ": null,
/* MJ */
"CENA_MJ": 0.0,
/* cena za MJ */
"CENA": 0.0,
/* cena bez dph */
"CENA_DPH": 0.0,
/* dph */
"SAZBA_DPH": null,
/* výše sazby dph */
"KOD_DPH": 21,
/* kód dph – hodnota se kontroluje dle číselníků kódů dph (příkaz SAZBY_DPH) */
"DAN1": null,
/* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle Uz */
"DAN2": null,
/* číselník doplňkové analýzy (N) - pro příspěvkové organizace obvykle OdPa */
"DAN3": null,
/* číselník doplňkové analýzy (C) - pro příspěvkové organizace obvykle Pol */
"ZKKOD": null,
/* zakázka */
"STKOD": null,
/* středisko */
"UC_S": null,
/* syntetický účet MD */
"UC_SA": null,
/* analytický účet MD */
"UC_D": null,
/* syntetický účet Dal – pokud je UC_D a UC_DA prázdné, doplní se přednastavená
hodnota čísla účtu z číselníku kódů DPH, jeli vyplněn */
"UC_DA": null
/* analytický účet Dal */
}
]
}
}

Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz FA_OUT_UHR
úhrady odeslaných faktur
{
"command": {
"inComm": "FA_OUT_UHR",
"inParam": {
"parameters": {
"id_fa": null,
"cis_fa": null,
"inter_fa": null,
"dokl_r": null,
"id_part": null,
"dat_od": null,
"dat_do": null,
"VFzalohove": null
}
}
}

/* ID faktury */
/* číslo dokladu */
/* interní (pořadové) číslo faktury */
/* dokladová řada */
/* ID partnera */
/* datum OD */
/* datum DO */
/* 0/1 = včetně zálohových listů */

}
Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[id_fa, cis_fa, inter_fa, dokl_r, id_part]

příkaz PARTNERI
tabulka partnerů.
{
"command": {
"inComm": "PARTNERI",
"inParam": {
"parameters": {
"part_typ": null,
/* OD – odběratelé / DO – dodavatelé / FULL – všichni partneři */
"part_ico": "12345678",
/* IČ partnera */
"part_id": null,
/* ID partnera */
"part_cis": null,
/* Zkratka v IS Premier */
"part_adr": 0,
/* 0/1 – svázat (doplnit) i s tab. adres partnerů (PART_ADR) */
"part_kon": 0,
/* 0/1 – svázat (doplnit) i s tab. kontaktů partnerů (PART_KON)
Kontakty jsou svázány s partnerem ale i na adresu partnera, proto když part_kon=1, vrátí se kontakty na partnera, ale když je part_kon=1 a současně part_adr=1,
tak se vrátí ke každé adrese i příslušné kontakty */
"timestamp": null
/* časové razítko = vrací výsledky od zadaného data a času */
}
}
}
}

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[part_typ,part_ico,part_id,part_cis] nebo [queryConditions]

Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).
Příklad vlastní podmínky

{
"command": {
"inComm": "PARTNERI",
"inParam": {
"parameters": {
"part_typ": null,
"part_ico": null,
"part_id": null,
"part_cis": null,
"part_adr": 0,
"part_kon": 0,
"timestamp": null
}
},
"queryCondition": {
"tableName": "PARTNERY",
"conditions": [
{
"logicalOperator": "AND",
"fieldName": "INTER",
"relationalOperator": ">",
"value": "100"
},
{
"logicalOperator": "AND",
"fieldName": "INTER",
"relationalOperator": "<",
"value": "900"
}
]
}
}
}}

/* logický operátor AND/OR */
/* název položky, na kterou se podmínka vztahuje */
/* relační operátor >/</<=/>=/<>/=/IN/LIKE */
/* hodnota */

Příklad vyhledání partnera dle jeho názvu
např. pro zjištění povinného parametru ID_PAR konkrétního partnera při ukládání dokladů
{
"command": {
"inComm": "PARTNERI",
"inParam": {
"parameters": {
"part_typ": "OD",
"part_ico": null,
"part_id": null,
"part_cis": null,
"part_adr": 0,
"part_kon": 0,
"timestamp": null
}
},
"queryCondition": {
"tableName": "PARTNERY",
"conditions": [
{
"fieldName": "NAZEV",
"relationalOperator": "LIKE",
"value": "'%SIMON%'"
}
]
}
}

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

příkaz PARTNERI_ADD
vložení nového nebo změna záznamu v tab. partnerů.

{
"command": {
"inComm": "PARTNERI_ADD",
"inParam": {
"parameters": {
"typCmd": “UPD“,
"id_part": null
}
}
},
"Data": {
"INTER": 0,
"CISLO": "012345678",
"NAZEV": "Test ADD00",
"ALT_NAZEV": null,
"ULICE": null,
"PSC": null,
"MESTO": null,
"KOD_ZEME": null,
"STAT": null,
"ICO": null,
Kontroluje se na duplicitu NAZEV+ICO */
"DIC": null,
"KON_PRIJEM": null,
"MOBIL": null,
"E_MAIL": null,
"BANKA": null,
"KOD_BANKY": null,
"BIC": null,
"SPEC": null,
"IBAN": null,
"ODBERATEL": true,
"DODAVATEL": false
"DIC_SK": null,
"USER_C02": null,
"STITKY": null
}
}

/* ADD – přidání nového partnera, UPD – změna stávajícího partnera podle ID partnera */
/* ID čísla partnera, je nutné uvést u příkazu UPD */

/* název partnera */
/* alternativní název */
/* Ulice */
/* PSČ */
/* Město */
/* dvoumístný kód země */
/* název státu */
/* IČO nesmí být "null" - pokud je prázdné (u zahraničního dodavatele), doplňte prázdný řetězec ("ICO": ““).
/* DIČ */
/* Vyřizuje */
/* mobilní číslo */
/* email */
/* číslo bankovního účtu */
/* kód banky */
/* BIC */
/* specifický symbol */
/* IBAN */
/* odběratel true/false */
/* dodavatel true/false */
/* SK DIČ */
/* uživatelská proměnná */
/* ““ = vymazání existujících štítků; pro přidání stačí zapsat kód z číselníku štítků (např. "STITKY": “KLI“)

příkaz PART_ADR_ADD
vložení nebo změna adresy partnera (tab. part_adr)
{
"command": {
"inComm": "PART_ADR_ADD",
"inParam": {
"parameters": {
"typCmd": null,
"id_part": null,
"id_adr": null
}
}
},
"Data": {
"INTER": 0,
"INT_ADR": 0,
"CISLO": null,
"OSLOVENI": null,
"NAZEV": null,
"ALT_NAZEV": null,
"ULICE": null,
"PSC": null,
"MESTO": null,
"STAT": null,
"ICO": null,
"DIC": null,
"KON_PRIJEM": null,
"DOPRAVA": null,
"MOBIL": null,
"E_MAIL": null,
"ODBERATEL": false,
"DODAVATEL": false
}
}

/* ADD – přidání nové adresy, UPD – změna stávající adresy partnera (jedná se o povinný atribut) */
/* ID partnera */
/* ID adresy */

/* id číslo */
/* zkratka */
/* oslovení */
/* název partnera */
/* druhý název */
/* ulice */
/* PSČ */
/* Město */
/* název státu */
/* IČO */
/* DIČ */
/* kontaktní osoba */
/* způsob dopravy */
/* mobil */
/* email */
/* odběratel ANO/NE */
/* dodavatel ANO/NE */

příkaz SLEVY
zákaznické ceníky
{
"command": {
"inComm": "SLEVY",
"inParam": {
"parameters": {
"part_ico": “123“,
"part_cis": "NULL",
"part_naz": "NULL"
"skl_cislo": "NULL"
}
}
}

/* IČO partnera */
/* zkratka partnera */
/* název partnera */
/* skladové číslo */

příkaz SORTIMENT
vrací skupiny skladových karet. Příkaz nemá dodatečné parametry
{
"command": {
"inComm": "SORTIMENT"
}
}

Result
{
"Result":"OK",
"CommandIn":"SORTIMENT",
"Data":
[
{
"_key":"Hřebíky ",
"parent":"",
"popis":""
},
{
"_key":"Nářadí",
"parent":"",
"popis":""
}
]
}

příkaz CENIK
vrací seznam skladových karet, včetně cen. Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).
{
"command": {
"inComm": "CENIK",
"inParam": {
"parameters": {
"pub_name": "",
"sklad": "1",
"is_notnull": 0,
"skl_cislo": "100983",
"ean": null,
"timestamp": null,
"is_rozclen": null
}
}
}
}

/* název publikace (www ceník) */
/* číslo skladu */
/* vrací jen nenulové položky */
/* skladové číslo */
/* EAN karty nebo EAN balení */
/* časové razítko = vrací výsledky od zadaného data a času */
/* doplnění aktuálního rozčlenění */

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Pole "kg/" je vypočteno ze zadané hodnoty MN_KG, tzn. vzorec je: zaokroulit(1/MN) na celé číslo. V Result se vrací jen informativně jako hodnota KG_KS.

příkaz DOKL_PU
vrátí přehled dokladových řad
{
"command": {
"inComm": "DOKL_PU",
"inParam": {
"parameters": {
"typ_dr": null,
"tok": null
- VYDEJKY, 25 - OB_OUT, 26 - PRIJEMKY] */
}
}
}
}

/* FULL = vše, SKLAD = sklad */
/* konkrétní dokladová řada [1 - POKLADNA, 2 - BANKA, 3 - FA_IN, 4 - FA_OUT, 6 - ZAPOCTY, 22 - OB_IN, 23

příkaz DOCUMENT
vrátí volný nebo exportovaný dokument v BASE64
{
"command": {
"inComm": "DOCUMENT",
"inParam": {
"parameters": {
"typ": "VF",
/* typ dokladu: VF = vydaná faktura / PF = přijatá faktura */
"id": "54D5167E-77BE-4A1C-A008-B3E07050B685",
/* ID číslo dokladu */
"soubor": null
/* název souboru (pokud se zadá název souboru, tak vrátí dokument v BASE64,
pokud parametr není vyplněný, vrátí se seznam dokumentů dle zadaných parametrů) */
}
}
}
}
Výsledek (Result)

{
"result": "OK",
"commandin": "DOCUMENT",
"error": "",
"warning": "",
"data": {
"typ": "VF",
"id": "82A0A187-F8A1-42CA-85DE-C131CCD1860C",
"documents": [
{
"zdroj": "F",
/* F – free (volný) dokument / E exportovaný dokument */
"fileName": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
/* název souboru */
"filePath": "..\\dokument\\sc23\\DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
/* cesta souboru */
"filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcc2MyM1xEQU5fRUtPX0VFX1BPS1lOWV80LlBERg==",
/* cesta souboru v BASE64, slouží jako parametr pro
volání HTTP GET. Příklad: https://dev.premier.cz:12375/getFile.html&Li5cZG9rdW1lbnRcZmExXFZGMjAxOTA4ODMxLlBERg== */
"mime": "PDF",
/* typ dokumentu */
"create": "2019-06-24 18:40:04Z",
/* vytvořeno */
"desc": "Odkaz na dokument k: DP 800001"
/* popis */
},
{
"zdroj": "E",
"fileName": "DP800001.PDF",
"filePath": "..\\dokument\\fa23\\DP800001.PDF",
"filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcZmEyM1xEUDgwMDAwMS5QREY=",
"mime": "PDF",
"create": "2019-06-24 16:20:40Z",
"desc": ""
}
]
}
}

Příkaz z parametrem pro zobrazení konkrétního souboru
{
"command": {
"inComm": "DOCUMENT",
"inParam": {
"parameters": {
"typ": "VF",
"id": "54D5167E-77BE-4A1C-A008-B3E07050B685",
"soubor": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF"
}
}
}

/* typ dokladu: VF = vydaná faktura / PF = přijatá faktura */
/* ID číslo dokladu */
/* název souboru, kdy se vrátí dokument v BASE64 */

}
Výsledek (Result)
{
"result": "OK",
"commandin": "DOCUMENT",
"error": "",
"warning": "",
"data": {
"typ": "VF",
"id": "82A0A187-F8A1-42CA-85DE-C131CCD1860C",
"documents": [
{
"zdroj": "F",
"fileName": "DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
"filePath": "..\\dokument\\sc23\\DAN_EKO_EE_POKYNY_4.PDF",
"filePathBase64": "Li5cZG9rdW1lbnRcc2MyM1xEQU5fRUtPX0VFX1BPS1lOWV80LlBERg==",
"mime": "PDF",
"create": "24. 6. 2019 18:40:04",
"desc": "Odkaz na dokument k: DP 800001",
"base64": " . . . BASE64 souboru . . . “
}
]
}
}

Povinné je vyplnění některého z těchto parametrů:
[typ, id]

příkaz PART_COUNT
vrátí počty dokladů vystavené na partnera

{
"command": {
"inComm": "PART_COUNT",
"inParam": {
"parameters": {
"id_part": null
}
}
}
}

příkaz SEZ_SKL
vrátí seznam skladů

{
"command": {
"inComm": "SEZ_SKL"
}
}

Výsledek (Result)

/* id partnera */

{
"result": "OK",
"commandin": "SEZ_SKL",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"CISLO": 1,
"POPIS": "Hlavní sklad - Zboží",
"POZNAMKA": "",
"US_ADD": "",
"US_EDI": "",
"USD_ADD": "",
"USD_EDI": "",
"U112": "132100 ",
"U111": "131100 ",
"U500": "504100 ",
"U600": "604100 ",
"U119": "119000 ",
"UC_NAK": "32 ",
"UC_NAKA": " ",
"UC_PROD": "11 ",
"UC_PRODA": " ",
"RABLOKAL": false,
"RABZPUS": 3,
"RABZAOK": 3,
"RAB0": 0,
"RAB1": 0,
"RAB2": 0,
"RAB3": 0,
"RAB4": 0,
"RAB5": 0,
"INDI_SORT": false,
"PRED_SKP": " ",
"PRED_SKV": " ",
"ID": "09FF4C7B-961B-4765-90B3-D000F9E018BB",
"PLATNOST": 0,
"KON_PRIJEM": "",
"KON_TEL": "",
"KON_FAX": "",
"KON_MAIL": "",
"KON_NAZEV": "",
"KON_ULICE": "",
"KON_MESTO": "",
"KON_PSC": "",
"KON_STAT": "",
"KON_EAN": "",
"NEUCETNI": false,
"TS": "AAAAAAAA2FI="
}
]
}

příkaz SKLAD_STAV
vrátí stav na skladě, objednané nebo rezervované množství ze skladu podle časového razítka nebo skladového čísla

{
"command": {
"inComm": "SKLAD_STAV",
"inParam": {
"parameters": {
"skl_cislo": "203748",
/* skladové číslo; pokud není vyplněno, vrátí všechny skladové karty */
"sklad": "1",
/* číslo skladu */
"timestamp": null,
/* časové razítko – vrací záznamy změněné ve skladu od zadaného data a času; Příkaz se volá s aktuálním
datem a časem. Pokud je zapnutý přepočet, dojde v databázi k uložení v aktuálních stavů do tabulky HTTP_STAV_SKLAD s časovým razítkem zjištěné změny. Jen
tyto změněné záznamy se pak příkazem vrací v Result; Stavy se ukládají do tabulky HTTP_STAV_SKLAD současně se jménem připojeného uživatele v autentizaci,
tzn. pro každého uživatele se bude vracet odlišný rozsah změn od té poslední */
"obj_calc": 1,
/* přepočítat objednávky */
"poh_calc": 1
/* stavy přepočítat z pohybů */
}
}
}
}

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]
Výsledek (Result)
{
"result": "OK",
"commandin": "SKLAD_STAV",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"cislo": "01",
"sklad": 1,
"stav": 1006,
"objed": 0,
"rezer": 0,
"disp": 1006
}
]
}

/* číslo skladové karty */
/* číslo skladu */
/* stav na skladě */
/* objednané množství */
/* rezervované množství */
/* disponibilní množství (stav - rezer = disp) */

příkaz SKLAD_ADD
zápis nebo změna skladové karty
{
"command": {
"inComm": "SKLAD_ADD",
"inParam": {
"parameters": {
"typCmd": null,
"sklad": null,
"skl_cislo": null,
"id_cislo": null
}
}
},
"Data": {
"TEXT": null
"TEXT_2": null,
"TEXT_3": null,
"TEXT_4": null,
"KOD_KN": null,
"PUVOD_STAT": null,
"MN_KG": null,
"C_KOD": null,
"MN_BAL": null,
"BAL_PAL": null,
"EAN_BAL": null,
*/
"UMISTENI": null,
"MIN": null,
"IDEAL": null,
"MAX": null,
"USER_C01": null,
"USER_C02": null,
"USER_C03": null,
"USER_C04": null,
"USER_C05": null,
"USER_C06": null,
"USER_C07": null,
"USER_C08": null,
"POPIS1": null,
"POPIS2": null,
"POPIS2B": null,
"POPIS2C": null,
"POPIS2D": null,
"NAKL_CENA": null
}
}

/* [ADD] - přidaní karty, [UPD] - úprava existujícího karty */
/* číslo skladu */
/* skladové číslo (Karta), max. 20 znaků*/
/* ID číslo skladové karty */

/* název */

/* kód zboží dle celního sazebníku */
/* stát původu */
/* EAN */
/* bal./paletu */
/* EAN kód, který při zápisu kontroluje duplicitu EAN v jiných skladových záznamech. Pokud ji najde, vrátí chybu

/* Popis #1 (max. 240 znaků) */
/* Popis #2 (1. část) - max. 240 znaků */
/* Popis #2 (2. část) - max. 240 znaků */
/* Popis #2 (3. část) - max. 240 znaků */
/* Popis #2 (4. část) - max. 240 znaků */
/* nákladová cena */

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
název [text]

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera - viz. příkaz Ceník

příkaz POL_SDT
vrátí stav na skladě výrobního čísla, objednané nebo rezervované množství ze skladu podle časového razítka nebo skladového čísla.

{
"command": {
"inComm": "POL_SDT",
"inParam": {
"parameters": {
"skl_cislo": null,
"sklad": null,
"timestamp": null,
"sdt_sn": null
}
}
}

/* skladové číslo */
/* číslo skladu */
/* časové razítko – vrátí stav od zadané hodnoty */
/* výrobní číslo (SN) */

}

příkaz IMAGE
Vrátí obrázek(y) uložený(é) ze skladu ve formátu BASE64
{
"command": {
"inComm": "IMAGE",
"inParam": {
"parameters": {
"filename": "204631.jpg",
"skl_cislo": null,
"id_cislo": null
}
}
}
}

Povinné parametry:
[filename,skl_cislo,id_cislo]

příkaz OB_IN
načtení přijatých objednávek

/* souborové jméno obrázku - povinné, příp. skl_cislo, id_cislo */
/* vrátí všechny obrázky podle skladového čísla - povinné, příp. filename, id_cislo */
/* vrátí všechny obrázky podle ID skladové karty - povinné, příp. filename, skl_cislo */

{
"command": {
"inComm": "OB_IN",
"inParam": {
"parameters": {
"cislo_obj": 2015100776,
"id_obj": null,
"ico_part": null,
"id_part": null,
"cis_part": null,
"dat_od": null,
"dat_do": null,
"sklad": null,
"dokl_r": null,
"timestamp": null,
"det_adr": null,
vyplněné
"nesplneno": null
}
}
}
}

/* číslo objednávky */
/* ID objednávky */
/* IČO partnera */
/* ID partnera */
/* zkratka partnera */
/* období od */
/* období do */
/* číslo skladu (povinné) */
/* číslo dokladové řady */
/* časové razítko, vrátí jen změnu stavu od zadané hodnoty */
/* 1 = příznak, zda připojit dodací adresu partnera (tab. part_dod), když je zadán v dokladu (v Result
pole ID_DOD). Vrátí JSON „det_adr“ a výběr polí z „part_adr“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
/* 1 = pouze neukončené objednávky */

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[cislo_obj,id_obj,ico_part,id_part,cis_part,sklad,dokl_r,timestamp] nebo [queryConditions]

Příkaz umožňuje vložit i vlastní podmínku (queryConditions).

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

příkaz OB_OUT
načtení vystavených objednávek.
{
"command": {
"inComm": "OB_OUT",
"inParam": {
"parameters": {
"cislo_obj": null,
"id_obj": null,
"ico_part": null,
"id_part": null
"cis_part": null,
"dat_od": null,
"dat_do": null,
"sklad": null
"dokl_r": null,
"det_kon": null,
pole
"timestamp": null
}
}
}
}

/* číslo objednávky */
/* ID objednávky */
/* IČO partnera */
/* ID partnera */,
/* zkratka partnera */
/* období od */
/* období do */
/* číslo skladu (povinné) */,
/* číslo dokladové řady */
/* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné
ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
/* časové razítko, vrátí jen změnu stavu od zadané hodnoty */

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
[cislo_obj,id_obj,ico_part,id_part,cis_part,sklad,dokl_r,timestamp] nebo [queryConditions]

příkaz OBJ_CALC
vrací podle parametrů objednané, rezervované a vydané množství z přijaté objednávky.
Bez parametrů = shrnuto množství nesplněných objednávek dle skladového čísla
{
"command": {
"inComm": "OBJ_CALC",
"inParam": {
"parameters": {
"skl_cislo": null,
"int_obj": null
}
}
}
}

příkaz OB_IN_ADD
zápis nové objednávky

/* skladové číslo (pouze nedodané) */
/* INTER = id číslo objednávky, zobrazí všechny položky (i vydané) */

{
"command": {
"inComm": "OB_IN_ADD",
"inParam": {
"parameters": {}
}
},
"Data": {
"DATUM_VYST": "2018-03-23 17:00:15",
"STKOD": 0,
"SKLAD": 1,
"CIS_ESHOP": 123456,
"DOKLAD": "OBP",
"ID_ODB": null,
"CISLO_ODB": "DATEX",
"NAZEV_ODB": null,
"ICO_ODB": null,
"DIC_ODB": null,
"ULICE_ODB": null,
"PSC_ODB": null,
"MESTO_ODB": null,
"STAT_ODB": null,
"TEL_ODB": null,
"MOB_ODB": null,
"EMAIL_ODB": null,
"UHRADA": null,
"POL_OBIN": [
{
"SCISLO": "200229",
"TEXT": "",
"MNOZSTVI": 1.5,
"CENA_MJ": 15.0,
"CENA_SLV": 0.0,
"CENA": 15.8,
"RAB_SK": 0.0,
"SLEVA_PR": 0.0,
"MJ": "KS",
"SAZBA_DPH": 21.0
}
]
}

/* číslo z e-shopu, při zápise se kontroluje jeho existence */
/* dokladová řada */
/* ID čísla partnera, je nutné uvést */
/* zkratka odběratele */
/* název odběratele */
/* IČO odběratele */
/* DIČ odběratele */
/* ulice odběratele */
/* PSČ odběratele */
/* město odběratele */
/* stát odběratele */
/* telefon odběratele */
/* mobil odběratele */
/* email odběratele */
/* tab. POL_OBIN */
/* katalogové číslo */
/* název */
/* množství / počet kusů */
/* cena za MJ */
/* celková cena */
/* rabatní skupina */
/* měrná jednotka */
/* procentní výše nejčastější sazby dph při prodeji */

}

Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DATUM_VYST, DATUM_SPL, DOKLAD, ID_ODB]
Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz OBJOUT_CALC
vrací objednané množství dle skladového čísla z vystavené objednávky.
Bez parametrů, které nejsou povinné = vrátí všechny skladové karty, ve kterých je objednávka pro dodavatele.
Bez parametrů = shrnuto množství nesplněných objednávek dle skladového čísla
{
"command": {
"inComm": "OBJOUT_CALC",
"inParam": {
"parameters": {
"skl_cislo": "100025",
"rozpis": 1,
"int_obj": null
}
}
}
}

příkaz PRIJEMKY

/* skladové číslo (pouze nepřijaté) */
/* 0/1 – vrátí rozpis objednávek podle skladového čísla (pouze nedodané) */
/* id číslo (inter) objednávky – zobrazí všechny položky i přijaté */

seznam příjemek
{
"command": {
"inComm": "PRIJEMKY",
"inParam": {
"parameters": {
"cis_dokl": "1",
"ico_part": "2",
"dat_od": "2018-06-28",
"dat_do": "2018-06-28",
"sklad": "1",
"dokl_r": null,
"id": null,
"det_kon": null,
pole
"timestamp": "2018-06-28 09:04:00"
"uv_text": 1
vypočítaná
}
}
}
}

/* číslo příjemky */
/* IČO partnera */
/* datum vystavení od */
/* datum vystavení do */
/* číslo skladu (povinné) */
/* dokladová řada */
/* ID dokladu */
/* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné
ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
/* časové razítko = vrací výsledky změněné od zadaného data a času */
/* 1 = parametr, zda zařadit do výstupu úvodní text – „UV_TEXT“ není ve struktuře tabulky, je to
hodnota, tudíž ji nelze uvádět v queryFields */

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Příklad omezeného výběru jen na požadované DB položky:

{
"command": {
"inComm": "PRIJEMKY",
"inParam": {
"parameters": {
"sklad": 1,
}
}
},
"queryFields": [
{
"tableName": "PRIJEMKY",
"tableFields": "ID, CISLO "
}
]
}

příkaz PRIJEMKY_ADD
zápis nové příjemky

{
"command": {
"inComm": "PRIJEMKY_ADD"
"inParam": {
"parameters": {
"bez_cen": null
/* nekontroluje ceny položek: 0/1 */
}
}
},
"Data": {
"UV_TEXT": null,
/* úvodní text k příjemce */
"CISLO": 0,
/* číslo dokladu */
"OBJEDNAVKA": null,
/* číslo objednávky – textová položka */
"DOD_LIST": null,
/* číslo dodacího list - textová položka */
"DATUM_VYS": "0001-01-01T00:00:00",
/* datum vystavení */
"CELKEM": 0,
/* celkem */
"BRUTTO": 0,
/* brutto */
"N_CELKEM": 0,
/* počet položek v objednávce */
"VYSTAVIL": null,
/* kdo doklad pořídil */
"POPIS": null,
/* popis */
"SKLAD": 0,
/* číslo skladu */
"SK_KOD": null,
/* druh příjmu */
"DOKLAD": null,
/* dokladová řada */
"ID_PAR": null,
/* ID čísla partnera, je nutné uvést */
"C_KOD": null,
/* EAN kód */
"MORE_1": null,
/* popis #1 */
"MORE_2": null,
/* popis #2 */
"MORE_3": null,
/* popis #3 */
"MORE_4": null,
/* popis #4 */
"DOPRAVA": null,
/* způsob dopravy */
"MENA": null,
/* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle
kurzovního lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_VYS a
v tom případě se doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
"OZN_MENY": null,
/* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
"MENA_PRED": 0
/* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
"KURS": null,
/* kurz */
"M_KURS": null,
/* kurz - množství */
"BARVA": null
/* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu příjemek */
"POL_SKL": [
/* tab. POL_SKL */
{
"SCISLO": null,
/* katalogové číslo */
"MNOZSTVI": 0,
/* množství */
"CENA_MJ": 0,
/* cena za MJ */
"CENA": 0,
/* cena */
"CENA_DPH": 0,
/* cena s DPH */
"KOD_DPH": 0,
/* nejčastější kód DPH při prodeji */
"SAZBA_DPH": 0,
/* nejčastější procentní sazba DPH při prodeji */
"PSKLAD": 0,
"DALSI_N1": 0,
/* pomocné numerické pole */
"DALSI_N2": 0,
"DALSI_N3": 0,
"DALSI_N4": 0,
"DALSI_N5": 0,
"DALSI_N6": 0,
"DALSI_C1": null,
/* pomocné textové pole */
"DALSI_C2": null,
"USER_T1": null,
/* uživatelské textové pole */
"USER_T2": null,
"USER_T3": null,
"USER_T4": null,
"DOBA": "2019033112:00:00"
/* 16-znakový textový řetězec v uvedeném formátu s datem a časem pořízení */
}
]
}
}

Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, ID_PAR]
Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

příkaz VYDEJKY

seznam výdejek
{
"command": {
"inComm": "VYDEJKY",
"inParam": {
"parameters": {
"cis_dokl": "2",
/* číslo výdejky */
"ico_part": "3",
/* IČO partnera */
"dat_od": "2018-06-28",
/* datum vystavení od */
"dat_do": "2018-06-28",
/* datum vystavení do */
"sklad": "1",
/* číslo skladu (povinné) */
"dokl_r": null,
/* dokladová řada */
"det_adr": null,
/* 1 = příznak, zda připojit dodací adresu partnera (tab. part_adr), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné
pole ID_DOD).Vrátí JSON „det_adr“ a výběr polí z „part_adr“ lze skrz příkaz „queryFields“ */
"det_kon": null,
/* 1 = příznak, zda připojit kontakt partnera (tab. part_kont), když je zadán v dokladu (v Result vyplněné pole
ID_KON). Vrátí JSON „det_kon“ a výběr polí z „part_kon“ lze skrz příkaz „queryFields“ Tyto údaje se zobrazují jen, pokud je vyplněno ID, kvůli velikosti vrácených
dat */
"id": null,
/* ID dokladu */
"timestamp": "2018-06-28 09:07:49" /* časové razítko = vrací výsledky změněné od zadaného data a času */
"uv_text": 1
/* 1 = parametr, zda zařadit do výstupu úvodní text – „UV_TEXT“ není ve struktuře tabulky, je to vypočítaná
hodnota, tudíž ji nelze uvádět v queryFields */
}
}
}
}

Povinné je vyplnění alespoň jednoho z těchto parametrů:
číslo skladu [sklad]

Result

{
"result": "OK",
"commandin": "VYDEJKY",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"INTER": 1,
"CISLO": 10001,
"OBJEDNAVKA": "",
"DOD_LIST": "",
"DATUM_VYS": "2006-07-02T00:00:00",
"CELKEM": 105600,
"BRUTTO": 125664,
"CISLO_ODB": "Beruška ",
"NAZEV_ODB": "Beruška a.s. 1",
"ULICE_ODB": "Plachého 55 ",
"PSC_ODB": "747 87",
"MESTO_ODB": "Svatoňovice ",
"STAT_ODB": "Česká republika ",
"ICO_ODB": "23346341",
"DIC_ODB": "CZ23346341",
"POZNAMKA": "",
"POPIS": "",
"SKLAD": 1,
"SK_KOD": "SV ",
"SKL_CENA": 110800,
"DOKLAD": "SV1",
"ID": "6F84487F-E281-45D6-AC70-4A1D8C331980",
"ID_PAR": "",
"ID_KON": "",
"DOPRAVA": "",
"pol_skl": [
{
"FAKTURA": 1,
"SCISLO": "1575186 ",
"TEXT": "dutá cihla PkCD2",
"MNOZSTVI": 400,
"MJ": "ks",
"CENA_MJ": 300,
"CENA_SLV": 0,
"SLEVA_PR": 0,
"CENA": 120000,
"CENA_DPH": 142800,
"KOD_DPH": "36",
"SAZBA_DPH": 19,
"UKAZATEL": 400,
"PSKLAD": 1,
"ID": "1DA7D196-6D7B-46AE-ABC9-D2F5FD56C44A",
"PORDER": 1,
"INT_OB": 0
}
]
}
]
}

Grafické zobrazení vybraných DB položek v prostředí Premiera, vrácených v Result
(seznam všech DB položek, včetně datových typů, velikosti, povinnosti a popisu naleznete v Helpu webového rozhraní, viz. odkaz výše)

Příklad omezeného výběru jen na požadované DB položky:

{
"command": {
"inComm": "VYDEJKY",
"inParam": {
"parameters": {
"sklad": 1
}
}
},
"queryFields": [
{
"tableName": "VYDEJKY",
"tableFields": "ID, CISLO, BARVA, C_KOD"
}
]
}

příkaz VYDEJKY_ADD
zápis nové výdejky

{
"command": {
"inComm": "VYDEJKY_ADD"
"inParam": {
"parameters": {
"bez_cen": null
/* nekontroluje ceny položek: 0/1 */
}
}
},
"Data": {
"UV_TEXT": null,
/* úvodní text k výdejce */
"CISLO": 0,
/* číslo dokladu */
"OBJEDNAVKA": null,
/* objednávka – textová položka */
"DOD_LIST": null,
/* dodací list – textová položka */
"DATUM_VYS": "0001-01-01T00:00:00",
/* datum pořízení */
"CELKEM": 0,
/* celková částka */
"BRUTTO": 0,
/* částka Brutto */
"N_CELKEM": 0,
/* počet položek v objednávce */
"VYSTAVIL": null,
/* doklad pořídil */
"POPIS": null,
/* popis */
"SKLAD": 0,
/* číslo skladu */
"SK_KOD": null,
/* druh výdeje */
"DOKLAD": null,
/* dokladová řada */
"ID_PAR": null,
/* ID číslo partnera (partnery.id) , je nutné uvést */
"C_KOD": null,
/* EAN kód */
"MORE_1": null,
/* popis #1 */
"MORE_2": null,
/* popis #2 */
"MORE_3": null,
/* popis #3 */
"MORE_4": null,
/* popis #4 */
"DOPRAVA": null,
/* způsob dopravy */
"MENA": null,
/* kód měny (EUR) – v případě CZK se pole MENA neplní; Parametry MENA a OZN_MENY se kontrolují dle kurzovního
lístku (viz. 2. 8 Kurzovní lístek). Pokud se vyplněn parametr MENA, je povinné vyplnění i parametrů OZN_MENY, KURS, M_KURS nebo DATUM_VYS a v tom případě se
doplní kurz dle stáhnutého kurzovního lístku podle měny a duzp */
"OZN_MENY": null,
/* označení měny (€) – v případě Kč se pole OZN_MENA neplní */
"MENA_PRED": 0
/* pozice měny: 0 = za částkou / 1 = před částkou (nepovinný parametr) */
"KURS": null,
/* kurz */
"M_KURS": null,
/* kurz - množství */
"BARVA": null
/* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu výdejek */
"POL_SKL": [
/* tab. POL_SKL */
{
"SCISLO": null,
/* katalogové číslo */
"MNOZSTVI": 0,
/* množství */
"CENA_MJ": 0,
/* cena za MJ */
"CENA": 0,
/* cena */
"CENA_DPH": 0,
/* cena s dph */
"KOD_DPH": 0,
/* nejčastější kód DPH při prodeji */
"SAZBA_DPH": 0,
/* nejčastější kód procentní sazba DPH při prodeji */
"PSKLAD": 0,
"DALSI_N1": 0,
/* pomocné numerické pole */
"DALSI_N2": 0,
"DALSI_N3": 0,
"DALSI_N4": 0,
"DALSI_N5": 0,
"DALSI_N6": 0,
"DALSI_C1": null,
/* pomocné textové pole */
"DALSI_C2": null,
"USER_T1": null,
/* uživatelské textové pole */
"USER_T2": null,
"USER_T3": null,
"USER_T4": null,
"DOBA": "2019033112:00:00"
/* 16-znakový textový řetězec v uvedeném formátu s datem a časem pořízení */
"POUKAZ": null
/* číslo dárkového poukazu (8 cifer) */
}
]
}
}

Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[DOKLAD, ID_PAR]
Před zápisem se kontroluje období a program nedovolá záznam zapsat, pokud je již uzavřené.

Podmínky používání pole poukaz (viz. také příkaz DPOUKAZ):
jen ve výdejce
délka poukazu je 8 cifer
množství nabývá hodnot 1 nebo -1
na skladové kartě Premier musí byť zaškrtnuté „dárkové poukazy“
kontroluje se číslo skladové karty poukazu prodeje se skladovým číslem uplatněného poukazu
při prodeji musí souhlasit cena s cenou na kartě Premier
při prodeji se kontroluje existence čísla dárkového poukazu
při prodeji se kontroluje cena, při uplatnění se kontroluje cena, dph, platnost a zůstatek, i když je parameter "bez_cen" roven 1

příkaz VYDEJKY_UPD
změna nebo zápis údajů již existující výdejky

{
"command": {
"inComm": "VYDEJKY_UPD",
"inParam": {
"parameters": {
"id": ‘6F84487F-E281-45D6-AC70-4A1D8C331980‘
}
}
},
"Data": {
"C_KOD": null,
"BARVA": null
}

/* ID číslo záznamu */

/* EAN kód */
/* celočíselný kód barvy zvýrazněného řádku v přehledu výdejek */

}

Upozornění
Hodnoty, které nechcete změnit, nesmí být vůbec v parametrech zadané nebo jejich hodnota musí být NULL. Pokud je zadaná nulová nebo prázdná hodnota,
přepíše se stávající.

Příkaz ZAKAZKA
přehled zakázek

{
"command": {
"inComm": "ZAKAZKA",
"inParam": {
"parameters": {
"id_zak": null,
"cis_zak": null,
"zkkod": null,
"dokl_r": null,
"id_part": null,
"term_od": null,
"term_do": null,
"ukonceno": null,
zakázky */
"stkod": null,
"timestamp": null
}
}
}
}

/* ID zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
/* číslo zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
/* inter zakázky - po vyplnění se ostatní parametry ignorují */
/* dokladová řada */
/* ID partnera */
/* požadovaný termín splnění - od (musí být současně vyplněn i parametr term_do) */
/* požadovaný termín splnění - do (musí být současně vyplněn i parametr term_od) */
/* ukončená zakázka (null = všechny zakázky / 1 = ukončené zakázky / 0 = neukončené
/* středisko */
/* viz. časové razítko = stav od zadané hodnoty */

Povinné je vyplnění těchto parametrů:
[id_zak, cis_zak, zkkod, dokl_r, akt_zak, id_part, stkod, timestamp] nebo [queryConditions]
Result
{
"result": "OK",
"commandin": "ZAKAZKA",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"zkkod": 1,
"zakazka": "1 ",
"cislo": 1,
"zaka_nazev": "Omítka na budově",
"hs_obj": "",
"stredisko": 0,
"pu_zak": " ",
"odberatel": "",
"nazev_od2": "",
"ulice_odb": "Oranžová 27 ",
"psc_odb": "",
"mesto_odb": "Kyjovice¨ ",
"stat_odb": "",
"ico_odb": "1234567 ",
"dic_odb": "CZ1234567 ",
"kon_prijem": "",
"objednano": "2015-06-04T00:00:00",
"vyridit": "2015-06-04T00:00:00",
"vyrizeno": "1900-01-01T00:00:00",
"poznamka": "",
"cena": 100000,
"ukonceno": false,
"vystavil": "Plavecká Marie",
"doklad": "ZAK",
"termin": "2015-06-10T00:00:00",
"id": "C85C49CA-5F01-4604-8250-A00428C3C176",
"prubeh": "realizace ",
"id_par": ""
}
]
}

příkaz DPOUKAZ
přehled dárkových poukazů (viz. také příkaz VYDEJKY_ADD)

{
"command": {
"inComm": "DPOUKAZ",
"inParam": {
"parameters": {
"poukaz": null,
"skl_cislo": null,
"sklad": null,
"rozpis": null
}
}
}
}
Výsledek (Result)
{
"Result":"OK",
"CommandIn":"DPOUKAZ",
"Data":
[
{
"sklad_p":1,
"karta":"SLUŽBA 1",
"poukaz":"46918075",
"prodano":"2019-01-22T00:00:00",
"doklad_p":"SV1",
"cislo_p":10062,
"komu":"Příjmení Jméno",
"platnost":12,
"do":"2020-01-22T00:00:00",
"cena_bezdph":1000.000,
"cena_dph":1000.000,
"kod_dph":"31",
"sazba_dph":0.00,
"uplatneno":1000.000,
"zbyva":0.000,
"dne":"2019-01-22T00:00:00",
"doklad_u":"SV1",
"sklad_u":1,
"cislo_u":10063,
"kym":"Příjmení Jméno"
}
]
}
Výsledek (Result) s rozpisem

/* číslo dárkového poukazu (8 cifer) */
/* skladové číslo dárkového poukazu */
/* číslo skladu */
/* 0/1 = vrátí pohyby dárkového poukazu */

{
"Result":"OK",
"CommandIn":"DPOUKAZ",
"Data":
[
{
"sklad_p":1,
"karta":"SLUŽBA 1",
"poukaz":"46918075",
"prodano":"2019-01-22T00:00:00",
"doklad_p":"SV1",
"cislo_p":10062,
"komu":"Příjmení Jméno",
"platnost":12,
"do":"2020-01-22T00:00:00",
"cena_bezdph":1000.000,
"cena_dph":1000.000,
"kod_dph":"31",
"sazba_dph":0.00,
"uplatneno":1000.000,
"zbyva":0.000,
"dne":"2019-01-22T00:00:00",
"doklad_u":"SV1",
"sklad_u":1,
"cislo_u":10063,
"kym":"Příjmení Jméno",
"rozpis":
[
{
"psklad":1,
"scislo":"SLUŽBA 1",
"mnozstvi":1.000,
"id_pol_skl":"CE3A3ADD-13AE-4CFD-8481-1606125868E8",
"faktura":351,
"datum_vys":"2019-01-22T00:00:00",
"cas":"",
"id_vydej":"860DD6D1-E989-43C3-8B2D-18420E9122F8",
"cislo":10062,
"doklad":"SV1",
"nazev_odb":"Příjmení Jméno",
"poukaz":"46918075",
"cena":1000.000,
"cena_dph":1000.000,
"kod_dph":"31",
"sazba_dph":0.00,
"plat_dk":12
},
{
"psklad":1,
"scislo":"SLUŽBA 1",
"mnozstvi":-1.000,
"id_pol_skl":"DEE23733-B01D-497D-ACD5-E2C02BCD115C",
"faktura":352,
"datum_vys":"2019-01-22T00:00:00",
"cas":"",
"id_vydej":"F6A22C52-F45C-4579-9533-C4105258DC58",
"cislo":10063,
"doklad":"SV1",
"nazev_odb":"Příjmení Jméno",
"poukaz":"46918075",
"cena":-1000.000,
"cena_dph":-1000.000,
"kod_dph":"31",
"sazba_dph":0.00,
"plat_dk":12
}
]
}
]
}

příkaz STITKY
zobrazí seznam dostupných štítků

/* množství může nabývat hodnot: 1/-1 */

{
"command": {
"inComm": "STITKY"
}
}

Result
{
"Result":"OK",
"CommandIn":"STITKY",
"Data":
[
{
"kod":"KLI",
"popis":"Významný klient ",
"id":"3932334B-4C49-0000-0000-000000000000"
},
{
"kod":"NSO",
"popis":"Nesolventní klient",
"id":"3932334E-534F-0000-0000-000000000000"
},
{
"kod":"VIP",
"popis":"VIP klient",
"id":"39323356-4950-0000-0000-000000000000"
}
]
}

Přidá nebo smaže u partnera štítek podle číselníku dostupných štítků. Pokud není vyplněno ADD ani DEL, zobrazí se aktuální záznam
{
"command": {
"inComm": "STITKY",
"inParam": {
"parameters": {
"tab": "PARTNERY",
"id": "01FCB191-6718-470C-A451-FA5F4ECB7DDC",
"add": "KLI;VIP",
oddělených středníkem */
"del": ""
oddělených středníkem */
}
}
}
}

/* název tabulky */
/* ID záznamu (partnera) */
/* pokud je vyplněn kód štítků, přidá záznam – může být vyplněno více kódů současně,

příkaz ZMENY
přehled změn záznamu v tabulkách ZMENY a DEL_DBF
{
"command": {
"inComm": "ZMENY",
"inParam": {
"parameters": {
"id": null
}
}
}
}

/* ID záznamu */

/* pokud je vyplněn kód štítků, zápis vymaže – může být vyplněno více kódů současně,

příkaz PROMEN
seznam povolených globálních proměnných z Premieru
{
"command": {
"inComm": "PROMEN"
}
}

Výsledek (Result)
{
"result": "OK",
"commandin": "PROMEN",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"PROMEN": "a_menycnb",
"C_SET": "EUR;USD;SSK",
"C_SET2": "",
"D_SET": "1900-01-01T00:00:00",
"N_SET": 0,
NULL */
"L_SET": false,
"POPIS": "meny pre CNB",
"#_promen_sez": [
{
"kat": "UCET"
}
]
}
]
}

/* název proměnné */
/* textová hodnota proměnné (240 znaků) */
/* textová hodnota proměnné, 2. část (240 znaků) */
/* datumová hodnota proměnná - vrácená hodnota "1900-01-01T00:00:00", odpovídá hodnotě NULL */
/* numerická hodnota proměnné (max. 17 cifer, včetně max. 7 des. míst) – vrácená 0, odpovídá také hodnotě
/* logická hodnota – vrácené hodnota false, odpovídá také NULL */
/* popis proměnné */

/* kategorie */

příkaz KURS_LIST
seznam povolených globálních proměnných z Premieru
{
"command": {
"inComm": "KURS_LIST",
"inParam": {
"parameters": {
"mena": ‘EUR‘,
"datum": null
}
}
}
}

/* označení měny */
/* požadovaný datum */

Výsledek (Result)
{
"result": "OK",
"commandin": "KURS_LIST",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"datum": "2006-06-20",
"mena": "EUR",
"mnoz": 1,
"kurs": 0,
"pred": true
},
]

/* datum */
/* měna */
/* množství - kolik cizí měny dostanete za daný kurz 1, 100, 1000 */
/* kurz měny */

}

příkaz STREDISK
seznam středisek
{
"command": {
"inComm": "STREDISK"
}
}
}
Výsledek (Result)
{
"result": "OK",
"commandin": "STREDISK",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"stkod": 1,
"stredisko": "1 ",
"nazev": "Základové desky "
},
{
"stkod": 2,
"stredisko": "2 ",
"nazev": "Přípojky"
},
{
"stkod": 3,
"stredisko": "3 ",
"nazev": "Hrubé stavby"
},
]
}

/* ID střediska */
/* číselné označení (max. 12 cifer) */
/* popis = název střediska */

příkaz OSNOVA
účtová osnova
{
"command": {
"inComm": "OSNOVA",
"inParam": {
"parameters": {
"rok": null
}
}
}
}
Výsledek (Result)

/* účetní rok */

{
"result": "OK",
"commandin": "OSNOVA",
"error": "",
"warning": "",
"data": [
{
"ucet": "013",
"analyt": "100 ",
"text": "Software",
"rok": 2018,
"text_1": "",
"text_2": "",
"text_3": "",
"zakazka": 0,
*/
"stredisko": 0
*/
},
{
"ucet": "021",
"analyt": "100 ",
"text": "Stavby",
"rok": 2018,
"text_1": "",
"text_2": "",
"text_3": "",
"zakazka": 0,
"stredisko": 0
}
]
}

/* syntetický účet */
/* analytický účet */
/* popis */
/* účetní rok */
/* cizí výraz 1 */
/* cizí výraz 2 */
/* cizí výraz 3 (azbuka) */
/* zakázka (0 = default (Může být) / 1 = Nesmí být zadána / 2 = Může být / 3 = Musí být / 4 = Musí být, není-li zadáno středisko)
/* středisko (0 = default (Může být) / 1 = Nesmí být zadána / 2 = Může být / 3 = Musí být / 4 = Musí být, není-li zadána zakázka)

Povinné je vyplnění parametru:
[ROK]

příkaz VERZEAPI
kontrolní funkce - vrací aktuální verzi knihoven zajišťující chod API v Premieru
{
"command": {
"inComm": "VERZEAPI",
"inParam": {
"parameters": {
"table_name": null,
"prikaz": null
}
}
}
}
Výsledek (Result)
{
"result": "OK",
"commandin": "VERZEAPI",
"error": "",
"warning": "",
"data": {
"ApiComPrem.dll": {
"verze": "1.0.0.2",
"datum": "25.02.2019 21:31"
},
"ApiComSQL.dll": {
"verze": "1.0.0.7",
"datum": "25.02.2019 21:30"
}
}
}

