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1. Програмування в системі
При роботі в Комплексі  виникає необхідність програмування. Для використання програм в Комплексі 

використовується Редактор програм. Редактор програм присутній в програмному способі формування проводок, 
в калькуляціях документів , в умовах застосування та інших місцях Комплексу.

1.1. Конструктор
Модуль Конструктор  призначений для розробки користувачами Комплексу  реєстрів, модулів, таблиць 

зі своєю, особливою, логікою роботи. Модуль знаходиться в системі Адміністратор.  Також даний модуль 
продубльовано в системі Сервіс.

Модуль 
Конструктор

Вікно модуля  Конструктор містить вкладки: Вікна, Реєстри, Таблиці.

• Вікна  — створення дизайну свого вікна, написання до нього логіки відображення і обробки даних. На 
вкладці  Вікна по пункту меню Реєстр/Створити  або по клавіші  Ins виконується створення вікна, де 
зазначається Номер, Найменування  вікна, Автор  та Опис. По кнопці Дизайнер  відкривається дизайнер 
зі створення інтерфейсу.;

• Реєстри  - створення призначених для користувача реєстрів, списків, написання логіки для обробки 
таких дій як Створити,Редагувати, Видалити, Копіювати, Групова операція, Подія користувача;  На 
вкладці  Реєстри по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші  Ins виконується створення реєстру, 
де зазначається Номер, Найменування  реєстру, розташування xml-файлу, Маркер, Форма, Таблиця, ID 
таблиці, Автор, Опис, створюються  Програми (шляхом натиснення на кнопки  Створення, Видалення, 
Зміни, Копіювання, Групові операції, Події користувача).

• Таблиці  - створення власних таблиць, полів, індексів. На вкладці  Таблиці по пункту меню Реєстр/
Створити або по клавіші  Ins виконується створення таблиці, де зазначається Ідентифікатор, 
Найменування, встановлюється перемикач  Монопольна або  Спільна, заповнюються вкладки Поля  та 
Індекси.

1.1.1. Дизайнер

Дизайнер викликається з модуля Конструктор, що призначений для розробки користувачами Комплексу 
реєстрів, модулів, таблиць зі своєю, особливою, логікою роботи. Модуль Конструктор  знаходиться в системі 
Адміністратор.

Дизайнер  представляє собою середовище розробки і містить головне меню, панель інструментів, а також:
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• палітру компонентів;
• вікно властивостей об’єктів (Інспектор об’єктів);
• вікно форми;
• редактор коду програми;
• структура модуля.

Цей інструмент для створення користувацьких вікон. Дизайнер за своїм виглядом дуже нагадує середовище 
розробки звітів FastReport .

Рис. Модуль Конструктор. Середовище Дизайнера

Головне меню та панель інструментів  містять стандартні команди для роботи з проектом.

Таблиця Кнопки панелі інструментів головного меню

Кнопка Позначення Комбінація клавіш

Зберегти Ctrl+S

Запуск Ctrl+Р

Нове вікно —

Видалити вікно —

Вирізати Ctrl+Х

Копіювати Ctrl+С

Вставити Ctrl+V

Попереднє виправлення —

Наступне виправлення —

Згрупувати —
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Розгрупувати —

Показати сітку —

Вирівнювання по сітці —

Розмістити у вузлах сітки —

Вирівняти по лівому краю —

Відцентрувати по вертикалі —

Вирівняти по правому краю —

Вирівняти по верхньому краю —

Відцентрувати по горизонталі —

Вирівняти по нижньому краю —

Розташувати по ширині —

Розташувати по висоті —

Така ж само ширина —

Така ж само висота —

Встановити порядок обходу —

Інспектор об’єктів F11

Структура модуля —

Дані —

Бібліотека —

Вибір доступних ресурсів —

Вибір елемента програми Ctrl+F3

Про програму —

Палітра компонентів розташована у головному вікні і має вигляд багатосторінкового блокнота. Кожній 
сторінці відповідає свій набір компонентів. Дизайнер містить сторінки Стандартні, Дані, Розширені.

Щоб помістити компонент у вікні форми, натисніть один раз на його піктограмі та один раз у потрібному місці 
форми. Вибраний компонент можна переміщати на формі, а також змінювати розміри, перетягуючи його маркери.

За допомогою Інспектора об’єктів можна задавати початкові значення властивостей об’єктів та їхню реакцію 
на стандартні події. Вікно Інспектора об’єктів містить список компонентів поточної форми, а також дві вкладки 
– Властивості  та Події. Щоб активізувати вікно Інспектора  об’єктів, використовують клавішу F11.

Вкладка Властивості  складається з двох стовпців: лівий містить назви властивостей компонентів, а правий 
– їхні значення. Властивості можуть бути простими або комплексними. Комплексні властивості складаються 
з набору інших властивостей і такі властивості в Інспекторі  об’єктів позначені символом «  +  », наприклад 

.
Значення властивостей можна змінювати. Приміром, якщо натиснути на формі (або на іншому компоненті), 

а тоді обрати її властивість Caption, то у вікні зі значенням цієї властивості Form1  можна ввести новий текст, 
який і стане заголовком форми.
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Властивість Color  має список можливих значень, який можна відкрити, натиснувши на кнопці  у вікні цієї 
властивості. Якщо обрати колір clRed, то форма чи виокремлений об’єкт набуде червоного кольору. Усю палітру 
кольорів можна побачити, двічі натиснувши мишею у полі значення кольору.

Всі властивості мають за замовчуванням певні значення при створенні компонента. Приміром, для компонента 
Label  властивість AutoSize  (Автомасштаб) має значення true  (істина) без додаткових вказівок. Це означає, що 
розмір компонента підлаштовується під розмір його вмісту. Але можна задавати потрібний розмір за допомогою 
властивостей Width  (довжина) та Height  (висота), якщо при цьому змінити значення властивості AutoSize  на 
false  (хибність).

Деякі з властивостей мають складну структуру. Натиснення миші у полі значень властивості призводить до 
появи у цьому полі кнопки . Після натиснення цієї кнопки відкриється діалогове вікно, котре і дозволяє 
встановлювати нові значення цієї властивості. Наприклад, властивість Font  дозволяє задавати атрибути тексту: 
шрифт, розмір, стиль та колір літер.

Рис. Властивість Font

Якщо на формі треба розмістити кілька однотипних компонентів, то за замовчуванням їхніми іменами буде 
назва відповідного компонента, наприкінці якого зазначається його порядковий номер на формі. Наприклад, 
Button1, Button2, … чи Memo1, Memo2, …

Вкладка Події також має два стовпці. У лівому відображаються імена стандартних подій, на які об’єкт може 
реагувати, а в правому – імена методів-обробників (функцій), які реалізовуватимуть реакцію на подію. Кожній 
стандартній події відповідає назва методу, яка з’являється після подвійного натиснення мишею у правому стовпці. 
У цей момент у вікно тексту програми додається шаблон базового коду (функції) для відповідного методу, який 
треба заповнити.

Багато властивостей і методів є притаманні більшості компонентів, приміром: ім’я, розміри, доступність, 
видимість тощо. У табл. наведено найчастіше уживані властивості, а в табл. методи функціонування компонентів.

Таблиця2  – Основні властивості стандартних компонентів

Властивість Пояснення Компоненти
з такою 

властивістю

Align Вирівнювання поля відносно об’єкта, що його містить (форми) Більшість 
видимих

AutoSize Автомасштаб: якщо встановити в 1 (true), розмір компонента автоматично 
адаптується до розміру символів тексту

Label, Edit, 
Panel, Image та 
інші

Caption Надпис Button, Label 
та інші

Color Колір компонента Більшість 
видимих
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Count Кількість рядків списку Memo, 
ListBox

Enabled Доступність до компонента. Визначає, чи реагує компонент на події, пов’язані з 
мишею, клавіатурою і таймером. Значення false блокує доступ, а сам компонент 
набуває переважно більш світлого кольору

Усі видимі

Font Параметри шрифта Button, Label, 
Edit, Memo та 
інші

Glyph Зображення у форматі bmp, яке можна винести на компонент BitBtn, 
SpeedButton

Height Висота компонента в пікселях Усі видимі

ItemIndex Номер обраного елемента списку. Нумерація розпочинається з 0 ListBox

Items Список можливих значень списку ListBox, 
ComboBox, 
MainMenu та 
інші

Left Розміщення лівого краю компонента відносно форми в пікселях. Верхній лівий 
кут форми має координати 0,0

Усі видимі

Lines Рядки вікна для введення чи редагування тексту. Нумерація рядків 
розпочинається з 0

Memo, 
RichEdit

Name Ім’я компонента Усі

ScrollBars Встановлення у вікні Memo лінійки прокручування. Можливі значення 
цієї властивості: None, Vertical, Gorizontal, Both (відсутня, вертикальна, 
горизонтальна, обидві)

Memo, 
StringGrid та 
інші

Sorted Якщо встановити в 1 (true), усі елементи списку буде відсортовано за зростанням ListBox, 
ComboBox

Text Текст у вікні редагування Edit, 
ComboBox, 
MaskEdit та 
інші

Top Розміщення верхнього краю компонента відносно форми в пікселях. Верхній 
лівий кут форми має координати 0,0

Усі видимі

Visible Видимість: якщо встановити в 0 (false), компонент стане невидимим на формі Усі видимі

Width Ширина компонента в пікселях Усі видимі

Таблиця – Основні методи стандартних компонентів

Метод Пояснення Для яких
компонентів
застосовується

int Add 
(AnsiString S)

Долучення рядка S до кінця списку. Метод повертає індекс цього 
рядка, наприклад: int n=Memo1->Lines->Add(S)

Memo, ListBox, 
RichEdit та інші

Clear() Очищення вікна Edit, Memo та інші

Delete(int n) Вилучення рядка з номером n, наприклад: Memo1->Lines->Delete(n); Memo, ListBox, 
RichEdit та інші

Hide() Приховання компонента Більшість видимих

Insert (int n, 
AnsiString S)

Вставлення рядка S у позицію n, наприклад: Memo1->Lines->Insert(n, 
S);

Memo, ListBox, 
RichEdit та інші

LoadFromFile 
(AnsiString fname)

Вивантаження вмісту із зазначеного файла до поля компонента Memo, RichEdit та 
інші

SaveToFile 
(AnsiString fname)

Зберігання вмісту компонента в файлі із зазначеним ім’ям fname Memo, RichEdit та 
інші
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SelectAll() Виокремлення всього тексту Memo, RichEdit та 
інші

SetFocus() Встановлення фокуса (курсору) на цей компонент Більшість видимих

SetText(char * S) Долучення тексту S у поточну позицію курсору, наприклад: Memo1-
>Lines->SetText(S);

Memo та інші

Show() Показ прихованого компонента Більшість видимих

Найбільш поширеними у застосуванні подіями є такі:

Таблиця  Події компонентів, що викликаються в Інспекторі

Подія Ситуації настання події

OnClick Натиснення лівою кнопкою миші на об’єкті

OnClickCheck Зміна користувачем стану індикатора у компоненті CheckListBox

OnChange Внесення змін до вмісту об’єкта

OnCreate Подія відбувається при створенні форми

OnEnter Подія відбувається в момент набуття компонентом фокуса

OnActivate Подія відбувається при активації форми

OnExit Подія відбувається в момент втрати компонентом фокуса

OnKeyDown При натисканні користувачем будь-якої клавіші клавіатури

OnKeyPress Натиснення символьної клавіші клавіатури

OnKeyUp При відпусканні користувачем будь-якої клавіші клавіатури

OnMouseMove При переміщенні курсора миші над компонентом

OnStartDrag Подія відбувається, коли користувач розпочинає перетягування компонента

OnDragDrop Подія відбувається в момент відпускання перетягуваного компонента над даним 
компонентом

OnEndDrag Подія відбувається в момент завершення перетягування компонента

OnMouseWheel Прокрутка коліщатка миші над елементом

OnMouseWheelDown Прокрутка коліщатка миші до низунад елементом

OnMouseWheelUp Прокрутка коліщатка миші вгорунад елементом

OnDblClick Подвійне натиснення лівою кнопкою миші на об’єкті

OnMouseDown Натиснення кнопки миші над компонентом

OnMouseUp Відпускання кнопки миші над компонентом

Робочий простір розділено на три області: Код, , Ресурси, . Вікно.
На вкладці Код  можна писати свою логіку відображення, обробки, збереження даних. Дизайнер  підтримує 

мови Jscript, BasicScript, C++ Script, PascalScript. Тут так само підтримується всі функції, поля, реєстри і 
довідники Комплексу,  які доступні у звітах.

Редактор коду має свою панель інструментів. Застосування методу до певного об’єкта веде до появи заготовки 
базового коду відповідної функції у вікні Код.  Заготовка (шаблон) складається із заголовка функції та операторних 
дужок відповідно до обраної мови програмування. Заготовку заповнює користувач.

Таблиця Кнопки панелі інструментів вкладки Код

Кнопка Позначення

Вибір мови програмування

Відкрити скрипт
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Зберегти скрипт

Виконати

Виконати до поточної позиції

Відладка

Зупинити

Обчислити

Точка зупинки

Коментувати / Розкоментувати

Рис. Дизайнер. Вкладка Код

На вкладці Ресурси  проводиться робота з запитами, читання даних з Комплексу,  робота з тимчасовими 
таблицями, файлами DBF. На робочу область програми можна виносити такі компоненти з вкладок Стандартні, 
Дані  та Розширені.

Таблиця Компоненти вкладки Стандартні  вкладки Ресурси

Компонент Назва компоненту Пояснення

ImageList Компонент ImageList являє собою набір зображень однакових розмірів, 
на які можна посилатися за індексами, що починаються з 0.

ToolbarImageListClassic Панель з наборами зображень

ToolbarImageListMetro Панель з наборами зображень для панелі інструментів

OpenDialog Компонент для відкриття файлів
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SaveDialog Компонент для збереження файлів

XML Запускає редактор для XML-документів

Mail Компонент для роботи з електронними листами

На закладці Дані  виведені спеціальні компоненти, у властивостях яких, можна вказати Dataset і поле, з якого 
отримувати дані.

Таблиця Компоненти вкладки Дані  вкладки Ресурси

Компонент Назва 
компоненту

Пояснення

ODBCQuery Запит. Дозволяє працювати з результатом запиту як з таблицею.

DBFTable Таблиця. Дозволяє підключити таблиці бази даних.

TmpDbTable Тимчасова таблиця

ADODataBase Використовується для вказівки бази даних і роботи з транзакціями.

ADOTable Таблиця доступна через ADO

ADOQuery запит до бази даних. Це може бути як запит, в результаті якого повертаються дані і 
бази (наприклад, SELECT), так і запит, що не повертає даних (наприклад, INSERT).

4 Компоненти, що починаються з букв ADO  використовуються для зв'язку з базами даних через Active Data 
Objects (ADO) - це технологія стандартного звернення до реляційних даних від Microsoft.

Рис. Дизайнер. Вкладка Ресурси
На вкладці Вікно  можна створювати свій дизайн вікна, виводити на форму такі стандартні елементи такі, як 

Label, Edit, Button, Memo, RadioButton, ListView та інші.
Форма  – це вікно Windows, яке утворюється в одному з можливих для вікон стилів. Увесь внутрішній простір є 

робочою областю, яка має сітку вирівнювання для зручного розташування компонентів на формі. Для виконання 
групових операцій декілька компонентів можна об’єднувати (кнопки на панелі інструментів головного меню 
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Групувати/ Розгрупувати). Можна також додати або видалити (клавішею Del) окремий компонент. Переміщення 
виокремленого компонента в межах форми виконується за допомогою правої кнопки миші. Над компонентами та 
їхніми групами можна виконувати операції вирізання, копіювання в буфер обміну та вставляння з буферу.

Вирівнювати компоненти можна як відносно вікна форми, так і один відносно одного. Для цього 
використовуються відповідні команди-кнопки з панелі інструментів.

Таблиця Компоненти вкладки Стандартні

Компонент Назва 
компоненту

Пояснення

Курсор Дозволяє рухати та змінювати розмір компонентів, що розміщенні на формі

Label Напис. Створює на формі текстову мітку або напис.

LinkLabel Гіперпосилання.

Edit Редагування. Створює на формі поле для редагування текстового рядка.

Memo Поле, що відображає на формі поле для редагування текстових рядків. Зазвичай 
служить для створення редакторів і полів для виведення блоків даних.

Button Кнопка є найпоширенішим компонентом. Служить для створення в додатку 
різних прямокутних кнопок з текстовим написом.

CheckBox Незалежний перемикач, може приймати значення true/false, що змінюється при 
виборі мишею.

RadioButton Залежний перемикач, використовується для вибору тільки одного із декількох 
варіантів, для цього об’єднують такі варіанти у групу.

ListBox Список вибору містить список запропонованих варіантів (опцій) і дає змогу 
контролювати поточний вибір.

ComboBox Випадаючий список вибору, що представляє собою комбінацію компонентів Edit 
та ListBox

Panel Панель, цей компонент, як і GroupBox, використовується для об’єднання 
декількох компонентів.

GroupBox Контейнер групи компонентів, використовується для групування декількох 
зв’язаних між собою залежних компонентів.

Image Картинка. Компонент призначений для створення на формі невидимого 
контейнера, в який можна помістити один графічний файл.

Bavel Скіс, що створює об'ємні рамки для різних груп об'єктів. Служить тільки для 
обрамлення і не дозволяє виконувати програмну функцію.

BitButton Графічна кнопка - служить для створення на формі додатка кнопки із зображенням 
і написом.

SpeedButton Швидка кнопка - дозволяє створити на формі кнопку із зображенням без напису. 
Знайома нам по панелі швидких кнопок.

MaskEdit Форматоване введення - призначений для створення прямокутного поля введення 
даних в спеціально заданому форматі. Дозволяє перевірити коректність даних, що 
вводяться за допомогою маски.

CheckListBox Список з індикаторами. Індикатори дозволяють реалізувати множинний вибір 
елементів списку.

DateEdit Компонент являє собою рядок редагування для введення значень дат.

DateTimePicker Складальник дати і часу - створює в програмі інтерфейс для введення дати і часу.

ProgressBar Індикатор прогресу - створює на формі прямокутний індикатор для відображення 
процесу виконання довгих процедур в програмі (копіювання, пошуку та ін.).

ListView Вид списку - створює список елементів з відображенням в різних стилях (великі 
значки, дрібні значки, таблиця тощо.)

TreeView Вид дерева - дозволяє створювати в програмі ієрархічне деревовидне 
відображення даних.
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VirtualTree Компонент призначений для відображення ієрархічного деревовидного 
представлення даних, але дані, які представляються з точки зору самого 
компонента - віртуальні. Компонент не знає нічого про їхній тип. Таким чином, 
компонент відповідальний за ієрархічну структуру даних і дії з вузлами.

StringGrid Рядкова таблиця - служить для створення таблиці (сітки), що складається з 
текстових рядків

TabSet TabSet - горизонтальні вкладки. Зазвичай використовується разом з Page для 
створення багатосторінкових вікон.

Page Сторінка – служить для створення сторінки, може містити TabSet

ToolBar Панель інструментів - дозволяє створити на формі контейнер для розміщення 
швидких кнопок.

MainMenu Головне меню - призначене для створення головного меню програми.

PopupMenu Спливаюче меню - призначене для створення спливаючого меню деяких 
компонентів. Зазвичай за допомогою цього когось компонентами створюється 
контекстне меню.

SplitterBox Компонент призначений для перестроювання розмірів панелей користувачем. 
Компонент вставляється між двома панелями, вирівняними за допомогою їх 
властивості Align, і дозволяє користувачеві зрушувати кордон між цими панелями.

Shape Фігура - дозволяє малювати на формі прості геометричні фігури, такі як коло, 
квадрат, еліпс або прямокутник при зміні властивості Shape. Допускає зміну 
кольору фігур і їх штрихування при зміні властивостей Color (Колір) і Style 
(Стиль) групи Brush (Кисть).

ColorBox Компонент ColorBox є випадаючим списком кольорів. Використовується як 
простий і зручний вибір кольору користувачем.

4 Компоненти, що починаються з букв DB  призначені для роботи з базою даних, використовуючи властивість 
DataSet  – компонент-джерело даних.

Таблиця Компоненти вкладки Дані

Компонент Назва 
компоненту

Пояснення

DBLabel Напис. Створює на формі текстову мітку або напис.

DBEdit

DBMemo

DBEdit і DBMemo забезпечують перегляд і редагування полів запису бази даних

DBCheckBox Компонент являє собою майже повний аналог звичайного прапорця (компонент 
CheckBox) і призначений для відображення і редагування будь-яких даних, які 
можуть мати тільки два значення.

DBComboBox Компонент відображає поточне значення пов'язаного з ним поля набору даних в 
рядку редагування, при цьому значення поля має збігатися з одним з елементів 
списку, що розгортається. Поточне значення можна змінити на будь-яке фіксоване 
зі списку компонента. Функціонально компонент нічим не відрізняється від 
компонента Combовох, що представляє собою комбінований список.

DBListBox Компонент є модифікацією для роботи з базами даних компонента TListBox, у 
якого він запозичив всі основні властивості і методи. Дозволяє редагувати пов'язане 
поле поточного запису набору даних шляхом вибору можливого значення зі списку. 
Список заповнюється за допомогою властивості Items.

GridEx Компонент є таблицею, комірки якої містять рядки символів. Забезпечує табличний 
спосіб відображення на екрані рядків даних.

Таблиця 10 – Компоненти вкладки Розширені

Компонент Назва 
компоненту

Пояснення
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EditEx Поле для введення текстового рядка

Spr Довідник

IntSpr Інтегрований довідник

AnlCrd Аналітична картотека

IntPdr Довідник підрозділів

IntVo Види оплат

Graph Граф

Barcode Штрих-код

QRCode QR-код

RichEditor Поле для редагування багаторядкового текста. Компонент RichEdit працює з 
текстом в форматі RTF.

DocFlowDesigner Готовий набір елементів для моделювання потоків даних

DocFlowReader Зчитує модель потоків даних, взаємодіє з компонентом DocFlowDesigner

GridXML Таблиця для баз даних, що призначена виключно для відображення та 
редагування пов'язаної з БД інформації.

Рис. 7 – Дизайнер. Вкладка Вікно

1.1.1.1. Бібліотека

Бібліотека  представляє собою збірник підпрограм, функцій або об'єктів, які використовуються при 
розробленні програм.

Бібліотека  в Дизайнері  викликається по кнопці-команді з головного меню панелі інструментів - .
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Бібліотека містить вкладки: Поля БД, Змінні, Функції, Класи, Змінні ІСпро, Функції ІСпро.
На вкладці  Поля БД відображаються створені поля в таблицях БД. При необхідності відмічаються параметри: 

Вставляти поле, Вставляти заголовок, Сортувати дерево даних.
На вкладці  Змінні відображаються змінні у вигляді ієрархічної структури. Основні розділи змінних ІСпро  та 

Системні.
На вкладці  Функції у вигляді ієрархічної структури відображаються функції, які використовуються при 

написанні програм. Основні розділи функцій: Математичні, Агрегатні, Інші, Перетворення, Рядки, Дата і час, 
Системні, Форматування.

Таблиця 11 – Функції Дизайнера

Функції Опис

Математичніфункції

Abs(e: Extended): Extended Модуль (абсолютне значення) цілого числа

ArcTan(X: Extended): Extended Арктангенс

Cos(e: Extended): Extended Косинус

Exp(X: Extended): Extended Експонента

Frac(X: Extended): Extended Повертає дробову частину числа

Int(e: Extended): Integer Повертає цілу частину від числа

Ln(X: Extended): Extended Натуральний логарифм

Pi: Extended Число Пі

Round(e: Extended): Integer Округлює число до вказаної кількості дрібних розрядів

Sin(e: Extended): Extended Синус

Sqrt(e: Extended): Extended Корінь квадратний

Tan(X: Extended): Extended Тангенс

Trunc(e: Extended): Integer Повертає цілочислену частину числа з плаваючою комою

Агрегатні функції

AVG(Expr: Variant; Band: Variant 
= 0; Flags: Integer=0): Variant

Обчислює середнє значення числового стовпця

COUNT(Band: Variant = 0; Flags: 
Integer=0): Variant

Обчислює кількість записів в таблиці

MAX(Expr: Variant; Band: Variant 
= 0; Flags: Integer=0): Variant

Обчислює максимальне значення

MIN(Expr: Variant; Band: Variant = 
0; Flags: Integer=0): Variant

Обчислює мінімальне значення

SUM(Expr: Variant; Band: Variant 
= 0; Flags: Integer=0): Variant

Суму значень

Функції перетворення

BoolToStr(B: Boolean): string; Перетворення логічного типу в рядок

DateTimeToStr(e: Extended): 
String;

Перетворення логічного типу в рядок

DateToStr(e: Extended): String; Перетворення двох значень дати / часу в рядок

FloatToStr(e: Extended): String; Перетворити число з плаваючою точкою в рядок

IntToStr(i: Integer): String; Перетворити ціле число в рядок

StrToBool(const S: string): 
Boolean;

Перетворення рядка в логічний тип

StrToDate(s: String): Extended; Перетворення рядка в дату

StrToDateTime (s: String): 
Extended;

Перетворення рядка в два значення дати / часу

StrToFloat(s: String): String; Перетворення рядка в число з плаваючою точкою
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StrToInt(s: String): Integer; Перетворення рядка в ціле число

StrToInt64(s: String): Int64; Перетворення рядка з цілим значенням в десяткові і шістнадцяткові числа

StrToTime(s: String): Extended; Перетворення рядка в час

TimeToStr(e: Extended): String; Перетворення часу в рядок

VarToStr(v: Variant): String; Перетворення значення типу Variant в рядок.

Рядковіфункції

Chr(i: Integer): Char Функція дозволяє отримувати символ на основі його коду

CompareText(s, s1: String): Integer Функція порівнює рядки A і B без урахування регістру.
Якщо A = B, то повертається значення 0.
Якщо A <B, то повертається значення -1.
Якщо A> B, то повертається значення 1.

Copy(s: String; from, count: 
Integer): String

Функція дозволяє копіювати фрагмент деякої рядки з однієї змінної в іншу.

Delete(var s: String; from, count: 
Integer)

Вилучає з рядка зазначену кількість символів count, розпочинаючи з індексу

DeleteStr(var s: String; from, count: 
Integer)

Видаляє з початкового рядка S підрядок з позиції from довжиною count

Insert(s: String; var s2: String; pos: 
Integer)

Вставляє рядок str, розпочинаючи
З індексу

Length(s: Variant): Integer Повертає довжину рядка (без урахування символу завершення рядка)

Lowercase(s: String): String Перетворює символи рядка на малі, тобто на нижній регістр

NameCase(s: String): String Переклад першого символу у верхній регістр

Ord(ch: Char): Integer Повертає номер заданого символу

Pos(substr, s: String): Integer Повертає номер індексу, з якого розпочинається підрядок substr. Якщо рядок 
не містить substr, функція повертає 0

Set Length(var S: Variant; L: 
Integer)

Змінює довжину рядка на newlength, за потреби скорочуючи його

Trim(s: String): String Вилучає початкові й кінцеві пробіли і повертає новий рядок без пробілів

Uppercase(s: String): String Перетворює символи рядка на великі, тобто на верхній регістр

Функції дати та часу

Date: TDateTime Поточна дата

DayOf(Date: TDateTime): Integer День місяця

DayOfWeek(aDate: TDateTime): 
Integer

День тижня

DaysInMonth(nYear, nMonth: 
Integer): Integer

Днів у місяці

DecodeDate(Date: TDateTime; var 
Year, Month, Day: Word)

Переклад дати в рік, місяць і день

DecodeTime(Time: TDateTime; 
var Hour, Min, Sec, MSec: Word)

Переведення часу в години, хвилини і секунди

EncodeDate(Year, Month, Day: 
Word): TDateTime

Переклад року, місяця і дня в формат дати

EncodeTime (Hour, Min, Sec, 
MSec: Word): TDateTime

Переведення годинника, хвилин і секунд в формат часу

IncDay(Value: TDateTime; 
Increment: Integer): TDateTime

Додати день

IncHour(Value: TDateTime; 
Increment: Integer): TDateTime

Додати години

IncMinute(Value: TDateTime; 
Increment: Integer): TDateTime

Додати хвилини
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IncMonth(Value: TDateTime; 
Increment: Integer): TDateTime

Додати місяць

IncYear (Value: TDateTime; 
Increment: Integer): TDateTime

Додати рік

IsLeapYear(Year: Word): Boolean Високосний рік

MonthOf(Date: TDateTime): 
Integer

Місяць

Now: TDateTime Поточні дата і час

Time: TDateTime Поточний час

YearOf(Date: TDateTime): Integer Рік

Функції форматування

Format(Fmt: String; Args: array): 
String

Форматування

FormatDateTime(Fmt: String; 
DateTime: TDateTime): String

Форматування дати і часу

FormatFloat(Fmt: String; Value: 
Extended): String

Форматування числа з плаваючою комою

FormatMaskText(EditMask: string; 
Value: string): string

Форматування рядка по масці

Системні функції

FileGetAttr(const FileName: 
string): Integer;

Повертає атрибути файлу

FileSearch(const FileName, 
DirectoryList: string): string;

Здійснює пошук файлу в одній або більше папках

FileSetAttr(const FileName: string; 
Attr: Integer): Integer;

Встановлює атрибути файлу

FindInDir(Path: string; Attributes: 
Integer; FileList: TStrings);

Повертає список файлів в каталозі по шляху, включаючи маску файлів, із 
зазначенням атрибутів файлів.

ScreenHeight: Integer;

ScreenWidth: Integer;

SelectDir (const Caption: string; 
const StarDir: String): String

TextToShortCut(Text: String) : 
Integer;

Інші функції

BlobToStr(ds: TISxDBDataset; fld : 
String): String

Ceil(e: Extended): Integer Функція повертає значення integer, що представляє найменше ціле, яке 
більше або дорівнює е.

CreateOleObject(ClassName: 
String): Variant

Створення OLE-об'єкта

Dec(var i: Integer; decr: Integer =1) Декремент

EctractFilePath(const FileName: 
string): string;

Витяг всіх частин повного імені файлу

Float2String(pVal: real) : String Перетворення дійсного числа в рядок з урахуванням регіональних 
налаштувань роздільника

Floor(e: Extended): Integer Функція використовується для округлення дробів до цілого в меншу сторону

GetBit(ds:TISxDBDataset; fld: 
String; num: integer):Boolean

Повертає значення біта з числа

GetBitInt(pVal: integer; num: 
integer): Boolean

GetServerType: String;
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GetViewType: Integer;

IIF(Expr: Boolean; TrueValue, 
FalseValue: Variant): Variant

IIF використовується для визначення, чи є вираз істиною або хибним. 
Якщо вираз істинний, IIF повертає одне значення; якщо воно помилкове, 
IIF повертає інше значення. Значення, що повертаються IIF, встановлює 
користувач

Inc(var i: Integer; incr: Integer =1) Інкремент

InputBox(ACaption, APrompt, 
ADefault: string): string

Показує діалог, який просить користувача про введення тексту, із значенням 
за замовчуванням

InputQuery(ACaption, APrompt: 
string; var Value: string): Boolean

Відображає діалог, який просить користувача про введення тексту

MessageDlg(Msg: string; DlgType: 
TMsgDlgType; Buttons: TMsgDlg 
Buttons; HelpCtx: Longint): Integer

Відображає повідомлення, знак і обрані кнопки

ProcessMessages; Даний метод зобов'язує додаток обробити повідомлення, які надійшли і 
очікують своєї черги

QuotedStr(str: String): String Функція переводить рядок S в форму цитати.
Функція додає символ одиночної лапки (') в початок і кінець рядка, а так 

само дублює кожен одиночний символ лапки всередині рядка.

RaiseException(Param: String) Генерація виключення

Random: Extended Генерація псевдовипадкового числа

Randomize Ініціалізація генератора псевдовипадкових чисел

RoundTo(const AValue: Double; 
const ADigit: Integer): Double;

Округлити до зазначеної кількості цифр

SaveDirDialog(pPath: String; 
pTitle: String): String

ShowCalculator(const AValue: 
Double): Double;

Функція виклику калькулятора системи

ShowMessage(Msg: Variant) Виведення повідомлення

ValidDate(cDate: String): Boolean Перевірка валідності дати в рядку

ValidFloat(cFlt: String): Boolean Перевірка валідності числа з плаваючою комою в рядку

ValidInt(cInt: String): Boolean Перевірка валідності цілого в рядку

VarArrayCreate(Bounds: Array; 
Typ:Integer): Variant

Створення динамічного масиву

VarType(V: Variant): Integer Функція служить для визначення кодового позначення типу даних змінної 
або властивості об'єкта.

1.1.1.2. Створювання програмних проектів у Дизайнері

Створювання програмних проектів у Дизайнері  передбачає створення форми, розміщування на ній потрібних 
компонентів, визначення їхніх властивостей та створювання програмних відгуків на задані дії.

Послідовність роботи може бути такою:

1. запустити Дизайнер. При запуску автоматично створюється новий проект. Якщо Дизайнер  вже працює 

для створення нового проекту слід з головного меню обрати кнопку  Зберегти;
2. винести на порожню форму з палітри компонентів усі потрібні компоненти для створення діалогового 

вікна програми;
3. задати на вкладці Властивості  Інспектора  об’єктів всі потрібні властивості для компонентів, 

розташованих на формі;
4. створити потрібні відгуки на події для розташованих на формі компонентів. Це можна зробити за 

допомогою вкладки Події  Інспектора  об’єктів чи то безпосередньо з форми, натиснувши двічі по 
компонентові. Не можна самостійно прописувати заголовки відгуків чи вилучати автоматично створені;

5. у вікні редактора коду заповнити відгуки на події кодом, а також написати текст усіх потрібних програм;

6. зберегти створений проект за допомогою кнопки-команди головного меню  Зберегти;

7. запустити проект на виконання можна натиснувши кнопку  Виконати  на панелі інструментів;
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8. якщо помилок немає, з’явиться форма без координатної сітки. Якщо ж помилки є, то рядок з помилкою 
висвічуватиметься червоним кольором, а повідомлення компілятора, розташоване під вікном редактора 
коду, повідомить, якої саме помилки було припущено.

9. провести тестові розрахунки, для чого виконати відповідні дії (вводити дані, натискати потрібні кнопки 
тощо). Якщо при виконанні програми були виявлені алгоритмічні помилки їх, зрозуміло, слід виправити. 

Для довчасного припинення виконання програми, приміром, за її зависання, слід виконати команду 
Зупинити;

10. доволі часто на практиці при налагодженні програми виникає потреба продивитися проміжкові результати 
обчислень, приміром за обчислень у циклах сум доданків. Для цього існують спеціальні “гарячі” кнопки 

покрокового виконання програми Відладка   (із заходом до підпрограм ) і Виконати до поточної 

позиції   (те саме, але без заходу до підпрограм). Для переглядання результатів покрокового виконання 

програми слід відкрити відповідне віконце командою Обчислити  . Щоб покрокове виконання 
програми здійснювати, розпочинаючи з певної команди програми, цю команду слід позначити так званою 

Точкою зупинки  ;
11. після налагодження й тестового виконання програми здійснити потрібні обчислення і вийти з Дизайнера. 

Сеанс завершено.
12. Рекомендується взяти за правило: перед кожним запуском програми обов’язково її зберігати.

1.1.1.3. Класи

1.1.1.3.1. Клас TADOConnection

Клас TADOConnection забезпечує з'єднання з даними, доступ до яких реалізується через ADO-об'єкти.
ADO-об'єкти дозволяють працювати з різними сховищами даних, які можуть і не бути SQL-операторами. 

Об'єкти типу TADOConnection використовують для доступу до даних OLE DB провайдери.
Компоненти TADOCommand і TADODataSet зв'язуються з джерелом даних за допомогою об'єкта 

TADOConnection, вказуючи посилання на нього як значення властивості Connection.
Для ідентифікації з'єднання необхідно визначити значення властивості ConnectionString (рядок з'єднання) 

компонента TADOConnection, яке може грунтуватися на вказівці:

• datalink-файлу;
• рядки з'єднання.

Якщо в якості значення властивості ConnectionString вказано ім'я UDL-файлу, то налаштування з'єднання 
можна виконувати автономно від програми (наприклад, вказуючи ім'я бази даних Microsoft SQL Server на 
поточному ПК).

Таблиця – Властивості класу TADOConnection = class(TComponent)

Властивості (property)

Attributes: TXactAttributes

CommandTimeout: Integer

Connected: Boolean

ConnectionString: String

ConnectionTimeout: Integer

ConnectOptions: TConnectOption

CursorLocation: TCursorLocation

DefaultDatabase: String

IsolationalLevel: TIsolationLevel

KeepConnection: Boolean

LoginPrompt: Boolean

Mode: TConnectMode

Name: String

Provider: String
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Tag: Integer

1.1.1.3.2. Клас TADOQuery
Компонент TADOQuery надає розробникам можливість для отримання даних з однієї або декількох таблиць з 

бази даних ADO за допомогою SQL.
Ці оператори SQL можуть бути або DDL (Data Definition Language) оператори, такі як CREATE TABLE, ALTER 

INDEX, і так далі, або ж вони можуть бути DML (Data Manipulation Language) заяви, такі як SELECT, UPDATE 
і DELETE. Найбільш спільну заяву, однак, є SELECT, заяву, яке виробляє вид, подібний до тих, які доступні за 
допомогою компонента Table.

Таблиця – Властивості та процедури класу TADOQuery = class(TCustomADODataSet)

Властивості  (property)

Active: Boolean

AutoCalcFields: Boolean

CacheSize: Integer

CommandTimeout: Integer

Connection:TADOConnection

ConnectionString: String

CursorLocation: TCursorLocation

CursorType: TCursorType

DataSource:TDataSource

EnableBCD: Boolean

ExecuteOptions: TExecuteOptions

Filter: String

Filtered: Boolean

LockType: TADOLockType

MarshalOptions: TMarshalOption

MaxRecords: Integer

Name: String

ParamCheck: Boolean

Parameters: TParameters

Prepared: Boolean

SQL: TWideString

Tag: Integer

Процедури  (procedure)

ExecSQL

1.1.1.3.3. Клас TADOStoredProc
Компонент TADOStoredProc призначений для виконання збережених процедур базиданих. Компонент 

TADOStoredProc може також вважатися приватною версією більш загального компонента TADODataSet, 
властивість CommmandType яка має значення cmdStoredProc. Компонент TADOStoredProc має властивість 
ProcedureName (WideString), служить для вказівки збереженої процедури для запуску. Параметри процедури 
визначаються властивістю Parameters і задаються так само, як і параметри TADOQuery. Для виконання процедури 
використовується метод ExecProc.

Таблиця – Властивості та процедури класу TADOStoredProc = class(TCustomADODataSet)

Властивості  (property)

Active: Boolean
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AutoCalcFields: Boolean

CacheSize: Integer

CommandTimeout: Integer

ConnectionString: String

CursorLocation: TCursorLocation

CursorType: TCursorType

DataSource:TDataSource

EnableBCD: Boolean

ExecuteOptions: TExecuteOptions

Filter: String

Filtered: Boolean

LockType: TADOLockType

MarshalOptions: TMarshalOption

MaxRecords: Integer

Name: String

Parametrs: TParametrs

Prepared: Boolean

ProcedureName: String

Tag: Integer

Процедури  (procedure)

ExecSQL

1.1.1.3.4. Клас TADOTable
Компонент TADOTable використовується в тих випадках, коли необхідно працювати з однією таблицею в базі 

даних. Основні властивості і методи компонента TADOTable аналогічні властивостям компонента TADODataSet. 
Крім того, цей компонент по своїй функціональності аналогічний компоненту TTable.

Властивістю TableName задаєть ім'я таблиці БД. Зв'язок компонентів TADOTable, які працюють з різними 
таблицями, одна з яких головна, а інша - допоміжна, здійснюється за допомогою властивостей MasterSource 
і MasterFields. MasterFields властивість застосовується для вказівки одного і більше полів з головної таблиці, 
для реалізації відносини рядків «один до багатьох». MasterSource (TDataSource) - містить посилання на головну 
таблицю при відношенні типу «один до багатьох». Якщо властивість TableDirect має значення True, здійснюється 
прямий доступ до таблиці. В іншому випадку компонент генерує відповідний запит. Властивість ReadОnly 
дозволяє включити або відключити для таблиці режим «тільки для читання».

Таблиця 15 – Властивості та процедури класу TADOTable = class(TCustomADODataSet)

Властивості (property)

Active: Boolean

AutoCalcFields: Boolean

CacheSize: Integer

CommandTimeout: Integer

ConnectionString: String

CursorLocation: TCursorLocation

CursorType: TCursorType

EnableBCD: Boolean

ExecuteOptions: TExecuteOptions

Filter: String

Filtered: Boolean
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IndexFieldNames: String

IndexName: String

LockType: TADOLockType

MarshalOptions: TMarshalOption

MasterFields: String

MasterSource: TDataSource

MaxRecords: Integer

Name: String

ReadOnly: Boolean

TableDirect: Boolean

TableName: String

Tag: Integer

1.1.1.3.5. Клас TApplication

Клас Application призначений для опису структури і властивостей клієнтського додатка, що безпосередньо 
запускається користувачем.

Таблиця 16 – Властивості та процедури класу TApplication = class(TComponent)

Властивості  (property)

Name: String

Tag: Integer

Процедури  (procedure)

Minimize

ProcessMessages

Restore

ExeName: String

1.1.1.3.6. Клас TAutoIncField

Таблиця – Властивості та процедури класу TAutoIncField = class(TIntegerField)

ВВластивості  (property)

Alignment: TAlignment

AutoGenerateValue: TAutoRefreshFlag

ConstraintErrorMessage: String

CustomConstraint: String

DefaultExpression: String

DisplayFormat: String

DisplayLabel: String

DisplayWidth: Integer

EditFormat: String

FieldKind: TFieldKind

FieldName: String

HasConstraints: Boolean

ImportedConstraint: String
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Index: Integer

KeyFields: String

LookupCache: Boolean

LookupDataSet: TDataSet

LookupKeyFields: String

LookupResultField: String

MaxValue: Integer

MinValue: Integer

Name: String

Origin: String

ProviderFlags: TProviderFlags

ReadOnly: Boolean

Required: Boolean

Tag: Integer

Visible: Boolean

1.1.1.3.7. Клас TBCDField

Таблиця – Властивості та процедури класу TBCDField = class(TNumericField)

Властивості  (property)

Alignment: TAlignment

AutoGenerateValue: TAutoRefreshFlag

ConstraintErrorMessage: String

currency: Boolean

CustomConstraint: String

DefaultExpression: String

DisplayFormat: String

DisplayLabel: String

DisplayWidth: Integer

EditFormat: String

FieldKind: TFieldKind

FieldName: String

HasConstraints: Boolean

ImportedConstraint: String

Index: Integer

KeyFields: String

LookupCache: Boolean

LookupDataSet: TDataSet

LookupKeyFields: String

LookupResultField: String

MaxValue: Integer

MinValue: Integer

Name: String

Origin: String
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Precision: Integer

ProviderFlags: TProviderFlags

ReadOnly: Boolean

Required: Boolean

Size: Integer

Tag: Integer

Visible: Boolean

1.1.1.3.8. Клас TBevel

Компонент Bevel (кромка) призначений для виділення і розмежування областей на формі. Може мати вигляд 
прямокутника або лінії. Об'єкт надає менше можливостей у порівнянні з компонентом Panel (класу Tpanel), але 
він не займає ресурсів. Зовнішній вигляд вказується за допомогою властивостей Shape і Style.

Геометрична форма компонента визначається його властивостями.

Таблиця – Властивості та процедури класу TBevel= class(TGraphicControl)

Властивості  (property)

Align: TAlign

AlignWithMargins: Boolean

Anchors: TAnchors

Constraints: TSizeConstraint

Cursor: Integer

Height: Integer

HelpContext: Integer

HelpKeyword: String

HelpType: THelpType

Hint: String

Left: Integer

Margins: TMargins

Name: String

ParentShowHint: Boolean

Shape: TBavelShape

ShowHint: Boolean

Style: TBavelStyle

Tag: Integer

Top: Integer

Visible: Boolean

Width: Integer

1.1.1.3.9. Клас TBinaryField

Таблиця 20 – Властивості та процедури класу TBinaryField = class(TField)

Властивості  (property)

Alignment: TAlignment

AutoGenrateValue: TAutoRefreshFlag
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ConstraintErrorMessage: String

CustomConstraint: String

DefaultExpression: String

DisplayLabel: String

DisplayWidth: Integer

FieldKind: TFieldKind

FieldName: String

HasConstraints: Boolean

ImportedConstraint: String

Index: Integer

KeyFields: String

LookupCache: Boolean

LookupDataSet: TDataSet

LookupKeyFields: String

LookupResultField: String

Name: String

Origin: String

ProviderFlags: TProviderFlags

ReadOnly: Boolean

Required: Boolean

Size: Integer

Tag: Integer

Visible: Boolean

1.1.1.3.10. Клас TBitBtn

Піктографічна кнопка TBitBtn представляє собою різновид стандартної кнопки TButton. Її відмінна риса - 
властивість Glyph, за допомогою якого визначається растрове зображенняна поверхні кнопки.

Таблиця 21 – Властивості та процедури класу TBitBtn = class(TButton)

Властивості  (property)

Active: TBasicAction

Align: TAlign

AlignWithMargins: Boolean

Anchors: TAnchors

BiDiMode: TBiDiMode

Cancel: Boolean

Caption: String

Constraints: TSizeConstraint

Cursor: Integer

Default: Boolean

DragCursor: Integer

DragKind: TDragKind

DragMode: TDragMode

Enabled: Boolean
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Font: TFont

Glyph: TBitmap

Height: Integer

HelpContext: Integer

HelpKeyword: String

HelpType: THelpType

Hint: String

Kind: TBitBtnKind

Layout: TButtonLayout

Left: Integer

Margin: Integer

Margins: TMargins

ModalResult: Integer

Name: String

NumGlyph: Integer

ParentBiDiMode: Boolean

ParentFont: Boolean

ParentShowHint: Boolean

PopupMenu: TPopupMenu

ShowHint: Boolean

Spacing: Integer

Style: TButtonStyle

TabOrder: Integer

TabStop: Boolean

Tag: Integer

Top: Integer

Visible: Boolean

Width: Integer

WordWrap: Boolean

1.1.1.3.11. Клас TBitmap

Клас TBitmap є основою растрової графіки, він визначає клас зображень або бітових карт, де зображення 
задається кольорами всіх своїх пікселів. Це єдиний стандартний клас, який дозволяє редагувати зображення: в 
програмі - канва бітової карти доступна через властивість Canvas (інші нащадки TGraphic канви не мають).

Таблиця – Властивості та процедури класу TBitmap = class(TGraphic)

Властивості  (property)

Canvas: TCanvas

1.1.1.3.12. Клас TBlobField

Клас TBlobField використовується для роботи з полями бази даних, представлених у вигляді великої кількості 
бінарних даних (binary large object-BLOB).

Таблиця – Властивості та процедури класу TBlobField = class(TField)

Властивості  (property)
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Alignment: TAlignment

AutoGenrateValue: TAutoRefreshFlag

BlobType: TBlobType

ConstraintErrorMessage: String

CustomConstraint: String

DefaultExpression: String

DisplayLabel: String

DisplayWidth: Integer

FieldKind: TFieldKind

FieldName: String

GraphicHeader: Boolean

HasConstraints: Boolean

ImportedConstraint: String

Index: Integer

KeyFields: String

LookupCache: Boolean

LookupDataSet: TDataSet

LookupKeyFields: String

LookupResultField: String

Name: String

Origin: String

ProviderFlags: TProviderFlags

ReadOnly: Boolean

Required: Boolean

Size: Integer

Tag: Integer

Visible: Boolean

Процедура (procedure)

LoadFromFile(const FileName: String)

LoadFromStream(Stream: TStream)

SaveToFile(const FileName: String)

SaveToStream(Stream: TStream)

1.1.1.3.13. Клас TBooleanField

BooleanField - клас полів сутності для даних булевого типу.
Таблиця – Властивості та процедури класу BooleanField = class(TField)

Властивості  (property)

Alignment: TAlignment

AutoGenrateValue: TAutoRefreshFlag

BlobType: TBlobType

ConstraintErrorMessage: String

CustomConstraint: String

DefaultExpression: String
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DisplayLabel: String

DisplayWidth: Integer

FieldKind: TFieldKind

FieldName: String

GraphicHeader: Boolean

HasConstraints: Boolean

ImportedConstraint: String

Index: Integer

KeyFields: String

LookupCache: Boolean

LookupDataSet: TDataSet

LookupKeyFields: String

LookupResultField: String

Name: String

Origin: String

ProviderFlags: TProviderFlags

ReadOnly: Boolean

Required: Boolean

Size: Integer

Tag: Integer

Visible: Boolean

Процедура (procedure)

LoadFromFile(const FileName: String)

LoadFromStream(Stream: TStream)

SaveToFile(const FileName: String)

SaveToStream(Stream: TStream)

1.1.2. Дизайнер вікон. Компоненти

Для створення нового користувальницького вікна необхідно в меню модуля Конструктор  у вкладці Вікна 
обрати пункт Створення  (клавіша Ins). У вікні в полі Номер  ввести унікальний номер вікна, а в полі 
Найменування  - назву призначеного для користувача вікна. По кнопці ОК  створюється новий запис в реєстрі. 
По кнопці Дизайнер  відкриється дизайнер, в якому можна редагувати вигляд вікна, логіку обробки подій, які 
відображаються користувачу дані.

Це інструмент для створення користувацьких вікон. Дизайнер за своїм виглядом дуже нагадує середу розробки 
звітів Fast Report .Робочий простір розділено на три області: Код, Ресурси,Вікно.

В дизайнері вікон по кнопці "Закоментувати / Розкоментувати текст" (комбінація клавіш Ctrl+К) можна 
залишити / зняти коментарі. При створенні призначених для користувача форм по клавіші F3  викликаються 
елементи програм.

На вкладці Код  можна писати свою логіку відображення, обробки, збереження даних. Дизайнер підтримує 
мови PascalScript, Jscript, BasicScript, C ++ Script. Тут так само підтримується всі функції, поля, реєстри і 
довідники Комплексу,  які доступні в звітах.

На вкладці Ресурси  проводиться робота з запитами, читання даних з Комплексу,  робота з тимчасовими 
таблицями, файлами DBF. На робочу область програми можна виносити такі елементи програми як ImageList 
(використовується для відображення іконок в компоненті ToolBar), запит ODBC , Тимчасова таблиця,Таблиця 
DBF.

На вкладці Вікно  можна створювати свій дизайн вікна, виводити на форму такі стандартні елементи як Label, 
Edit, Button, Memo, RadioButton, ListView і інші. На закладці Дані  виведені спеціальні компоненти, у властивостях 
яких, можна вказати Dataset і поле, з якого отримувати дані. На вкладці Розширені  містяться елементи для роботи 
з довідниками Комплексу.  Вони аналогічні по своїй роботі з довідниками, які вбудовані в FastReport.
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У дизайнера користувальницьких вікон доступний компонент Граф  (TISPROGraph). Компонент може 
відображати схеми бізнес-процесів у вигляді документів підсистем і їх напрямок руху або довільні схеми роботи. 
Компонент має функції, за допомогою яких користувачі можуть самостійно, програмно, створювати графи, 
наповнювати та керувати ними.

1.1.2.1. КомпонентTISPROGraph

Розташування: модуль Конструктор,  вкладка Розширені.
1. Подвійний клік відкриває редактор графа.
У редакторі реалізовані можливості:

• завантаження з файлу
• об'єднання з файлу
• збереження у файл
• додавання вузла і зв'язку.

Додані константи атрибутів файлів. Реалізовані функції:
- FileSearch  - Здійснює пошук файлу в одній або більше папках;
- FindInDir  - Повертає список файлів в каталозі по шляху, включаючи маску файлів, із зазначенням атрибутів 

файлів.
- FileGetAttr  - Повертає атрибути файлу;
- FileSetAttr  - Встановлює атрибути файлу.
2. У редакторі подвійний клік на елементі відкриває вікно властивостей вузла або зв'язку.
Вікно властивостей вузла:

• Тема, його розташування і шрифт.
• Вид (Квадрат, коло, трикутник ...)
• Розміри.
• Кольори фону і кордонів
• Стилі заливки і рамки
• Розширені можливості пошуку (код та ідентифікатор документа)
• Вибирати зображення (іконку) з файлу
• Налаштовувати розташування іконки.
• Вибирати зображення з бібліотеки Комплексу.

Вікно властивостей зв'язку:

• Підпис і її розташування
• Види і розміри країв зв'язків.
• Стиль зв'язку
• Кольори ліній і заливки країв.

Функції для програмного доступу:
Завантажити з файлу: function LoadFromFile (F ileName: String): Integer
Об'єднати з файлом: : functionIntegerfunction MergeFromFile (FileName: String): Integer
Зберегти у файл: function SaveToFile (FileName: String): Integer
Отримати ID натиснутого об'єкта: function GetClickedObject: integer
Отримати ID натиснутого вузла:   function GetClickedNode: integer
Отримати ID натиснутою зв'язку:  function GetClickedLink: integer
Додати вузол:  function AddNode (X, Y: Integer; Cap: String; ImageIndex: Integer): Integer
Присвоїти реквізити документа: procedure SetNodeDoc (NodeID, DocCd, DocRcd: Integer; Cap: String; 

ImageIndex: Integer): Integer
Отримати ID по реквізитами документа: function GetDocID (DocCd, DocRcd: Integer): Integer
Додати зв'язок:  function AddLink (SourceID, TargetID: Integer): Integer
Отримати ID зв'язку з ID пов'язаних вузлів: function GetLinkID (SourceID, TargetID: Integer): Integer
Видалити елемент графа: procedure DeleteGraphObj (ID: Integer)
Отримати код документа по ID вузла: function GetDocCd (ID: Integer): Integer
Отримати ID документа по ID вузла:   function GetDocRcd (ID: Integer): Integer
Встановити розмір шрифту вузла:  procedure NodeFontSize (ID, Size: Integer)
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Встановити колір шрифту вузла: procedure NodeFontColor (ID: Integer; color: TColor)
Встановити стиль вузла:  procedureNodeBodyStyle (ID: Integer; style: TBrushStyle
Встановити колір вузла:  procedure NodeBodyColor (ID: Integer; color: TColor);
Встановити стиль рамки вузла: procedure NodeBorderStyle (ID: Integer; style: TPenStyle)
Встановити колір рамки узла:  procedure NodeBorderColor (ID: Integer; color: TColor)
Встановити товщину рамки вузла:  procedure NodeBorderWidth (ID: I nteger; value: Integer)
Встановити ширину вузла: procedure NodeWidth (ID: Integer; value: Integer)
Встановити висоту вузла:  procedure NodeHeight (ID: Integer; value: Integer)
Встановити форму вузла:  procedure NodeShape (ID: Integ er; value: Integer)
Встановити розмір шрифту зв'язку: procedure LinkFontSize (ID, Size: Integer)
Встановити колір шрифту зв'язку: procedure LinkFontColor (ID: Integer; color: TColor)
Встановити стиль початку зв'язку:  procedure LinkBeg inStyle (ID, style: Integer)
Встановити розмір початку зв'язку:  procedure LinkBeginSize (ID, Size: Integer)
Встановити стиль закінчення зв'язку:  procedure LinkEndStyle (ID, style: Integer)
Встановити розмір закінчення зв'язку:  procedure L inkEndSize (ID, Size: Integer)
Встановити товщину зв'язку: procedure LinkWidth (ID, Size: Integer)
Встановити стиль зв'язку:   procedure LinkStyle (ID: Integer; style: TPenStyle)
Встановити текст зв'язку: procedure LinkText (ID: Integer; Text: String)
Встановити колір зв'язку: procedure LinkLineColor (ID: Integer; color: TColor)
Встановити колір заливки зв'язку: procedure LinkFillColor (ID: Integer; color: TColor)
Встановити колір шрифту колонки по імені поля колонки: Se tFieldFontColor
Встановити колір фону колонки по імені поля колонки:  SetFieldBgColor
Встановити шрифту і фону для рядка: SetRowBgFntColor

Події:
Подвійне натискання на вузлі: OnNodeDblClick
Подвійне натискання на зв'язку:  OnLinkDblClick
Натискання на вузлі:  OnNodeClick
Натискання на зв'язку:  OnLinkClick

1.1.2.2. Компонент VirtualTree

Компонент VirtualTree  призначений для відображення деревовидних даних на користувальницької формі. У 
дизайнера вікон розміщений на вкладці За умовчанням.

Функції
Функції створення структури дерева

• procedure AddNode (ID: Int64; ParentID: Int64; Text: String)

Додає гілку з ім'ям Text в дерево, ID якій повинно бути унікальним.
ParentID - ID гілки, в яку буде додаватися нова гілка.

• procedure AddColumn (Name: String)

Додає у дерево нову колонку з ім'ям Name. Текст в гілках нової колонки встановлюється з першої колонки 
відповідної гілки.

Функції заповнення дерева

• procedure SetText (NodeID: Int64; ColumnIndex: Int64; Text: String)

Встановлює текст Text в осередку гілки з номером NodeID і колонки з номером ColumnIndex (нумерація 
починається з 0).

• procedure SetColumnName (ColumnIndex: Integer; Name: String)
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Встановлює ім'я Name колонки з номером ColumnIndex.

• procedure SetNodeCheck (ID: Int 64; Checked: Boolean)
• Встановлює або знімає позначку з гілки з номером ID.

Функції навігації по дереву

• procedure SetFocusedNode  (ID: Int64)

Встановлює курсор на гілці з номером ID, при цьому фокус колонки не змінюється.

• procedure SetFocusedColumn  (ColumnIndex: Integer)

Встановлює курсор на колонці з номером ColumnIndex, при цьому фокус гілки не змінюється.

• procedure ExpandNode  (ID: Int64)
• Розкриває гілку з номером ID.
• procedure CollapsNode  (ID: Int64)
• Згортає гілку з номером ID.
• procedure ExpandAll  ()
• Розкриває всі гілки.
• procedure CollapsAll  ()  ()
• Згортає всі гілки.

Функції зворотного зв'язку з деревом

• function  GetText  (NodeID:  Int  64;  ColumnIndex:  Int  64):  String
• Повертає текст в осередку, яка розміщена в гілці з номером NodeID і колонці з номером ColumnIndex.
• function GetFocusedText(): String
• Повертає текст у виділеній комірці.
• function GetSelectedNodeID (): Int64
• Повертає номер гілки, на якій знаходиться курсор.
• function GetSelectedColumnIndex (): Int64
• Повертає номер колонки, на якій знаходиться курсор.
• function GetNodeCheck (ID: Int64): Boolean
• Повертає true або false, що відображають відзначена чи гілка дерева.
• function  GetNodeParentID  (ID:  Int  64):  Int  64
• Повертає ID батька гілки з номером ID.

Функції циклічного перебору структури дерева

• function GetFirstNodeID(): Int64
• Повертає ID першої гілки.
• function  GetNextNodeID  (ID:  Int  64):  Int  64
• Повертає ID наступної за переданої в параметрі функції гілки.
• function GetNodeCount  (): Int64
• Повертає кількість гілок в дереві.
• function GetColumnCount  (): In t64
• Повертає кількість колонок в дереві.

Код : програми:

• Заповнення дерева:

procedure Button1OnClick (Sender: TISPROComponent);
var
i: Int64;
begin
VirtualTree1.AddNode (1,0, '1');
VirtualTree1.AddNode (2,1, '11 ');
VirtualTree1.AddNode (11,0, '2');
VirtualTree1.AddNode (12,2, '111');
VirtualTree1.AddNode (17,2, '112');
VirtualTree1.AddNode (18,11, '21 ');
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VirtualTree1.AddColumn ( 'col');
end;

• Встановити тест в певній клітинці:

procedure Button2OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
VirtualTree1.SetText (2,1, 'dcdvdv');
end;

• Встановити фокус в вибраній комірці:

procedure Button5OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
VirtualTree1.SetFocusedColumn (1);
VirtualTree1.SetFocusedNode (11);
end;

• Отримати текст комірки:

procedure Button6OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
ShowMessage (VirtualTree1.GetText (2, 1));
end;

1.1.2.3. Компонент XMLGrid
Компонент «TISPROGridXML»  призначений для відображення даних в табличній формі з використанням 

XML - реєстру на користувальницької формі. В дизайнері вікон розміщений на вкладці Розширені.
Параметри компонента:

1. XMLFileDescription  – ім'я файлу XML -реестра:
2. MdID - код модуля
3. RstID - код реєстру
4. QueryID - код запиту

Значення з імені файлу XML -реестра.
Наприклад: U055_1_001.xml - MdID = 55, RstID = 1, QueryID = 1

• GridID  - ідентифікатор реєстру.
• XMLBaseDescription  - опис таблиці:

◦ BaseSynonym  - Ім'я таблиці. Синонім для таблиці в реєстрі.
◦ UniqueKeys  - Список полів, що становлять унікальний ключ записи. Обов'язковий параметр для 

позиціонування на реєстрі.
◦ MarkAbsField  -  Ім'я поля, значення якого буде використовуватися для оцінки записів. . 

Обов'язковий параметр для роботи із зазначеними записами.
◦ Mrk  - Код маркера реєстру (повинен бути більше 20 000).

Події:

• OnClick - приходить при будь-якій зміні фокуса в реєстрі, тобто при зміні осередку, в т.ч. в межах одного 
рядка;

• OnShowRecord - викликається при відображенні запису.
• OnModFieldBegin - викликається на початку редагування поля.
• OnModifyField - викликається після завершення редагування поля.
• OnNewRecord - викликається при створенні нового запису в реєстрі.
• OnInsertRecord - викликається при вставці запису до реєстру.
• _ShowRecord - компонент "Таблиця" видає це повідомлення перед завантаженням записи у внутрішній 

буфер. Оброблювач цього повідомлення повинен заповнити всі обчислюваності поля, що входять до запису 
таблиці. Тобто сформувати запис, який потім буде відображатися.
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• _BeforeRecord - це повідомлення надсилається при позиціонуванні на запис, після того, як поточна запис на 
базі встановлена. Оброблювач цієї події повинен обробляти зв'язку таблиці з іншими елементами форми: 
оновлювати праву частину комбореестра, оновлювати поля підвалу, оновлювати пов'язані таблиці і т.п. Т.е. 
Тобто ця подія - сигнал навігації по таблиці.

Функції:
Функції ініціалізації і інтерфейсу:

• function Init: integer

Ініціалізація роботи з реєстром.
Функція ініціалізує механізм і викликає побудову / заповнення реєстру згідно з видом, зазначеним в 

параметрах.
Перед викликом обов'язково повинні бути заповнені параметри: GridID, MdID, RstID, QueryID.

• function Refresh: integer

Оновлює дані в реєстрі. Оновлення здійснюється з повторним запитом параметрів у користувача.

• function RefreshNoAsk: integer

Оновлює дані в реєстрі. Оновлення здійснюється з попередніми значеннями параметрів.

• function RefreshNoClear: integer

Оновлює дані в реєстрі без очищення реєстру. Можна застосовувати, наприклад, для оновлення не лише 
реєстру, а однієї або декількох записів, попередньо їх видаливши.

• function SelectView: integer

Виводить вікно вибору / встановлення виду реєстру. (Відповідає натисканню комбінації клавіш Alt+0)

• function RefreshRst: integer

Оновлює дані в реєстрі. Оновлення здійснюється з повторним запитом параметрів і очищенням маркерів 
(відповідає натисканню комбінації клавішCtrl + F2)

• function ShowFindWindow: integer

Показує вікно пошуку. Відповідає натисканню клавіші F7.

• function ShowFilterWindow: integer

Показує вікно фільтра. Відповідає натисканню клавіші F11.

• function ShowFilterWindowCurrent: integer

Показує вікно фільтра з заповненням значення за поточним полем. Відповідає натисканню комбінації клавіш 
Alt  +  F11.

Функції роботи з таблицею реєстру:

• function SetBegin: integer

Встановити курсор на перший запис

• function GetNext: integer

Встановити курсор на наступний запис

• function SetEnd: integer

Встановити курсор на останній запис
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• function GetPrev: integer
• Встановити курсор на попередній запис
• function GetKey: integer

Встановити курсор на запис у відповідності зі значенням ключа UniqueKeys.

• function Delete: integer

Видаляє поточний запис в реєстрі

• procedure BeginUpdateprocedure BeginUpdate

Включає режим редагування реєстру, при якому дії з функціями роботи з реєстром не відображаються на екрані.

• procedure EndUpdate

Відключає режим редагування реєстру

• function ShowTable: integer

Переотображает реєстр.
Функції роботи з полями:

• function ParamField (FieldName: String, FieldType: String, FieldLen: Byte, FieldScale: Byte, Value: 
String):integer

Заповнює поле-параметр XML -реестра.

• FldName  - ім'я поля. Повинна відповідати імені в розділі <params>.
• FldType  - тип поля . Допустимі типи: "STRING", "INT", "NUM", "DATE", "TIME".
• FldLen  -  довжина поля для типу STRING.
• FldScale  -  місце точки для типу NUM.
• Value  -  значення параметра.
• function GetFieldValue (FieldName: String): String

Отримати значення поля по імені

• function SetFieldValue (FieldName: String, Value: String): integer

Встановити значення поля по імені. Використовується для заповнення полів ключа. Поля записів в таблиці не 
змінює.

• function SetFieldModifiable (FieldName: String, Modifiable: boolean): Boolean

Встанавливаются можливість редагування зазначеного поля в реєстрі. Працює тільки при ReadOnly = false.
functionfunction Set Sort (FieldNames: String): integer
Встановити сортування по імені полів. FieldNames заповнюється наступним шаблоном: ім'я поля, напрямок 

сортування, ..., ім'я поля, напрямок сортування . Напрямок сортування може бути або по зростанню: 'A', або по 
спадаючій: 'D'

AllowSort (Allow: BOOLEAN): integer
Дозволити / заборонити зміну сортування.
Гарячі клавіші.
F7  - Пошук
F11  - Фільтр
Alt+F11  - Фільтр за поточним
F12  - Налаштування сортування
Властивості:
ReadOnly  - Ознака реєстру «тільки для читання». Для редагування записів прямо в реєстрі встановити в false.
Insertable  - Ознака можливості вставки. При установці в true при русі курсору нижче останнього запису 

створюється нова.
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CaptionLines-властивість визначає кількість рівнів в шапці таблиці. Заповнюється шапка як і раніше в XML-
файл у властивості name тега <field>. Приклад: name = "Загальна шапка | Поле ”. Рівні шапки поділяються 
символом «| ». Однакову назву декількох колонок об'єднує їх в одну.

FixedCols  - Це властивість вказує кількість зафіксованих колонок з лівого краю таблиці.
Приклад:
// Робимо реєстр, що редагується
GridXML 1. Refresh;
GridXML1.ReadOnly: = false;
GridXML1.Insertable: = true;
GridXML1.SetFieldModifiable ( 'PtnCd', true);// Поле контрагента - редагується
procedure GridXML1OnModifyField (Sender: TISPROComponent);
var
PtnCd, PtnNm: String;
begin
PtnCd: = GridXML1.SetFieldValue ( 'PtnCd'); // Отримали новий код контрагента
//.....Отримали по ньому найменування, наприклад окремим запитом
GridXML 1. SetFieldValue (PtnNm); // Записали в реєстр найменування
end;

1.1.2.3.1. код програми:
procedure Form1OnShow (Sender: TISPROC omponent);
var
ret: integer;
begin
// Запуск
GridXML1.XMLFileDescription.MdID: = 555;
GridXML1.XMLFileDescription.RstID: = 0;
GridXML1.XMLFileDescription.QueryID: = 1;
GridXML1.XMLBaseDescription.MarkAbsField: = 'Tes tRcd';
GridXML1.XMLBaseDescription.Mrk: = 20000;
GridXML1.XMLBaseDescription.UniqueKeys: = 'TestRcd';
ret: = GridXML1.Init;
if (ret> 0) then
begin
// Параметрв 0
ret: = GridXML1.ParamField ( 'TestID', 'INT', 0, 0, '0');
if (ret> 0) then
GridXML1.Refresh;
end
end;
// Кнопка "наступний запис"
procedure But ton1OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
GridXML1.GetNext;
end;
// Кнопка "попереднійзапис  "
procedure Button2OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
GridXML1.GetPrev;
end;
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procedure GridXML1OnDblClick (Sender: TISPROComponent);
var
Rcd, ret: integer;
begin
// Отримуємо  Ід поточного запису
Rcd: = StrToInt (GridXML1.GetFieldValue ( 'TestRcd'));
// Щось робимо із записом
// .....
// ODBCQuery 1.Open;
// .....
// Оновлюємо запис з сервера
ret: = GridXML1.ParamField ( 'TestID', 'INT', 0, 0, IntToStr (Rcd));//Ид нужной записи // Ід потрібного запису
if (ret> 0) then
Begin
GridXML1.BeginUpdate;
GridXML1.Delete;// Видаляємо
Gri dXML1.RefreshNoClear;// оновлюємо один запис
GridXML1.EndUpdate;
GridXML1.ParamField ( 'TestID', 'INT', 0, 0, '0');// Обнуляем // Обнуляємопараметр параметр
GridXML1.SetFieldValue ( 'TestRcd', IntToStr (Rcd));// позиціонуємо на оновленому запису
GridXML1.GetKey;
End;
end;
procedure GridXML1OnKeyDown (Sender: TISPROComponent; var Key: Word; Shift: Integer);
begin
if (Key = 13) then // При натисканні Enter дані поточного запису:
ShowMessage ( 'Номер документа:' + GridXML 1. GetFieldValue ( 'TestNmr') + 'Сума:' + GridXML 1. 

GetFieldValue ( 'TestSm'));
end; begin
end.

1.1.2.3.2. ВикористовуванийXML-реєстр:
U555_0_001.xml
<? xml v ersion = "1.0" encoding = "windows-1251"?>
< Query  name = "Документи призначені для користувача">
<Result - fields>
<field name = "Rcd" as = "TestRcd" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = "" olapicon 

= "" calculated = "true" scale = "0" type = "int" prgres = " "p rgtype =" 2 ">
<program> CashDoc_Rcd </ program> </ field>
<field name = "Номер" as = "TestNmr" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = "" 

olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">
<program> CashDoc_DocNmr </ pr ogram> </ field>
<field name = "Дата" as = "TestDat" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = "" 

olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">
<program> CashDocR.CashDoc_DocDat </ program> </ field>
<field name = "Контрагент" as = "TestPtn" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = 

"" olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">
<program> CashDoc_Ptn </ program> </ field>
<field name = " Сума " as = "TestSm" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = "" 

olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">
<Program> Round (CashDoc_Sm, Svl_Acc) </ program> </ field>
</ Result-fields>
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<Tables>
FROM CashDocR
LEFT JOIN Svl on SVl_Rcd = CashDoc_Val
</ Tables>
<Where>
(CashDoc_Rcd =: TestID OR: TestID = 0)
</ Where>
<Params>
<param name = "ID документа " id = "TestID" type = "int" />
</ Params>
</ Query>

1.1.2.4. Компонент TISPROVirtualTree

Компонент TISPROVirtualTree призначений для роботи з деревом з колонками.У дизайнера вікон на вкладці 
Розширені.

Функції:
Функції створення структури дерева:

• procedure AddN ode (ID: Int64; ParentID: Int64; Text: String)

Додає гілку з ім'ям Text в дерево , ID якій повинно бути унікальним.
ParentID - ID гілки, в яку буде додаватися нова гілка.

• procedure AddColumn (Name: String)

Додає в дерево нову колонку з ім'ям Name . Текст в гілках нової колонки встановлюється з першої колонки 
відповідної гілки.

• procedure AddNumericColumn (Name: String; Triads: BOOLEAN)
Додає колонку числового типу. Triads - встановлює відображення числа в вигляді тріад.

• procedure AddD ateTimeColumn (Name: String; MaskType: Integer)
Додає колонку типу «Дата». MaskType - встановлює тип відображення дати (1 - з часом, 2 - без часу)

Функції заповнення дерева:

• procedure SetText (NodeID: Int64; ColumnIndex: Int64; Text: String)

Встановлює текст Text в осередку гілки з номером NodeID і колонки з номером ColumnIndex (нумерація 
починається з 0).

• procedure SetNumericValue ( NodeID : Int 64; ColumnIndex : Int 64; Value : Double ) Аналогічно з SetText 
встановлює значення типу Double для колонки з відповідним типом.

• procedure SetDateTimeValue ( ID : Int 64; ColumnIndex : Int 64; Value : TDateTime ) Аналогічно з SetText 
встановлює значення типу TDateTime для колонки з відповідним типом.

• procedure SetColumnName (ColumnIndex: Integer; Name: Strin g)

Встановлює ім'я Name колонки з номером ColumnIndex .

• procedure SetNodeCheck ( ID : Int 64; Checked : Boolean ) Встановлює або знімає позначку з гілки з 
номером ID .

Функції навігації по дереву:

• procedure SetFocusedNode (ID: Int64)

Встановлює курсор на гілці з номером ID , при цьому фокус колонки не змінюється.

• procedure SetFocusedColumn (ColumnIndex: Integer)
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Встановлює курсор на колонці з номером ColumnIndex , при цьому фокус гілки не змінюється.

• procedure ExpandNode (ID: Int64)
Розкриває гілку з номером ID.

• procedure CollapsNode (ID: Int64)
Згортає гілку з номером ID .

• procedure ExpandAll ()
Розкриває всі гілки.

• procedure CollapsAll ()
Згортає всі гілки.

Функції зворотного зв'язку з деревом

• function GetText ( NodeID : Int 64; ColumnIndex : Int 64): String Повертає текст в осередку, яка розміщена 
в гілці з номером NodeID і колонці з номером ColumnIndex.

• 'function GetFocusedText (): String'
Повертає текст у виділеній комірці.

• function GetSelectedNodeID (): Int64
Повертає номер гілки, на якій знаходиться курсор.

• function GetSelectedColumnIndex (): Int64
Повертає номер колонки, на якій знаходиться курсор.

• function GetNodeCheck (ID: Int64): Boolean
Повертає true або false , що відображають відзначена чи гілка дерева.

• function GetNodeParentID ( ID : Int 64): Int 64 Повертає ID батька гілки з номером ID .
• function GetNodeHeight ( ID : Int 64): Integer Повертає висоту Ноди з номером ID
• Функція function GetCurrentField: String

Повертає ім'я поля поточної колонки.

Приклад :
procedure GridXML1OnDblClick (Sender: TISPROComponent);
begin
ShowMessage (GridXML1.GetCurrentField + '' + GridXML1.GetFieldValue (GridXML1.GetCurrentField));
end;

Функції:

• function SetColumnWidth (Індекс колонки, Ширина колонки)
Приклад використання: VirtualTree1.SetColumnWidth (0,200);

Функції циклічного перебору структури дерева

• function GetFirstNodeID (): Int64
Повертає ID першої гілки.

• function GetNextNodeID ( ID : Int 64): Int 64 Повертає ID наступної за переданої в параметрі функції гілки.
• function GetNodeCount (): Int64

Повертає кількість гілок в дереві.
• function GetColumnCount (): Int64

Повертає кількість колонок в дереві.

Функції Редагування дерева

• AllowManualEditing - дозволяє режим редагування
• procedure EditFocusedNode

Включає режим редагування поточної комірки
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• procedure SetColumnWidth ( ColumnIndex : Integer ; Width : Integer ) Установка ширини обраної 
колонки

• procedure SetColumnAlignment (ColumnIndex: Int64; CellAlignment: string)
Установка вирівнювання в в осередку . Варіанти: 'caRight', 'ca Center ', 'ca Left '

• procedure SetColumnPrecision (ColumnIndex: Int64; Precision: integer)
Установка точності чисел ( кількості знаків після коми ). Зауваження : кількість знаків після коми 

обмежує число тільки при відображенні, введене число зберігається в пам'яті.
• procedure SetColumnStyle ( ColumnIndex : Int 64; BackgroundColor , TextColor : TColor ; TextSize : 

Integer ; Bold , Italic : Boolean ) Установка стилю колонки: колір фону, тексту, розмір тексту (в пікселях), 
стиль шрифту ( Bold - жирний, Italic - похилий )

• procedure SetCellStyle (ID: Int64; ColumnIndex: Int64; BackgroundColor, TextColor: TColor; 
TextSize: Integer; Bold, Italic: Boolean)

Аналогічно SetColumnStyle, але застосовувана к до осередку . Стиль комірки має перевагу перед стилем 
колонки.

• procedure SetColumnMask (ColumnIndex: Int64; MaskType: Integer)
Установка типу відображення дати ( застосовна к до колонці типу « Дата »). MaskType: 1 - дата і час, 

2 - тільки дата
• procedure DeleteNode ( ID : Int 64) Видалення гілки дерева з ідентифікатором ID Якщо видаляється 

батьківський вузол то всі дочірні вузли теж видаляються.
• procedure Clear

Очищення дерева
• procedure SetNodeHeight (ID: Int64; value: Integer)

Установка висоти Ноди .

Властивості:
SummaryHeight - висота підсумкового поля
Можливості:

• швидкий пошук по колонці, на якій стоїть фокус.
• форматованого виведення чисел і дат, а також налаштування форматування комірки
• форматування комірки

•

Приклади:

• Код програми:

• заповнення дерева

procedure Button1OnClick (Sender: TISPROComponent);
var
i: Int64;
begin
VirtualTree1.AddNode (1,0, '1');
VirtualTree1.AddNode (2,1, '11 ');
VirtualTree1.AddNode (11,0, '2');
VirtualTree1.AddNode (12,2, '111');
VirtualTree1.AddNode (17,2, '112');
VirtualTree1.AddNode (18,11, '21 ');
VirtualTree1.AddColumn ( 'col');
end;

• встановити тест в певній клітинці

procedure Button2OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
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VirtualTree1.SetText (2,1, 'dcdvdv');
end;

• встановити фокус в вибраній комірці

procedure Button5OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
VirtualTree1.SetFocusedColumn (1);
VirtualTree1.SetFocusedNode (11);
end;

• отримати текст комірки

procedure Button6OnClick (Sender: TISPROComponent);
begin
ShowMessage (VirtualTree1.GetText (2, 1));
end;
Для компонента TISPROVirtualTree реалізовані події, які реагують на прокрутку колеса миші:

• OnMouseWheel,
• OnMouseWheelUp,
• OnMouseWheelDown.

Параметри відповідають аналогічним подіям в VCL, крім MousePos: TPoint, який перетворений в MousePos.X, 
MousePos.Y. Спрацьовують, тільки якщо VirtualTree в фокусі, але знаходження курсору на ньому не обов'язково.

1.1.2.5. Компонент TISPROXML
Модуль Конструктор - вкладка Ресурси. Подвійне натискання на компоненті відкриває дизайнер. Створений 

в дизайнері XML-документ зберігається всередині компонента.
XML--функції:
Відобразити дизайнер: procedure ShowDesigner
Завантажити з файлу: procedure LoadFromFile (const FileName: string)
Зберегти в файл: procedure SaveToFile (const FileName: string)
Завантажити з рядка: procedure ReadFromString (const Text: String)
Зберегти в рядок: function WriteToString: String
Створити новий xml: procedure New
Додати вузол до зазначеного: function NodeInsertBefore (FocusedNode: TISxXMLNode): TISxXMLNode
Додати вузол після зазначеного: function NodeInsertAfter (FocusedNode: TISxXMLNode): TISxXMLNode
Додати підлеглий: function NodeInsertChild (FocusedNode: TISxXMLNode): TISxXMLNode
Властивості:
Кореневий вузол: Root
Вузол TISxXMLNode
Властивості:
НаименованиеНайменування:  Name: String
ЗначениеЗначення:Value: String
Кількість підлеглих вузлів: NodeCount: Integer;
Отримати вузол за індексом: Nodes [i]: TISxXMLNode (тільки для читання)
Кількість атрибутів: AttributeCount: Integer
Отримати атрибут за індексом: Attributes [i]: TISxXMLAttribute (тільки для читання)
Значення атрибута по імені: AttributeValueByName [Name]: String
Функції:
Додати атрибут: procedure AttributeAdd (Name: String, Value: String)
Видалити атрибут за індексом: procedure AttributeDelete (Index: integer)
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Додати вузол: procedure NodeAdd (Name: String, Value: String)
Видалити вузол за індексом: procedure NodeDelete (Index: integer)
Знайти вузол на ім'я: function FindNode (const NodeName: String): TISxXMLNode
Атрибут TISxXMLAttribute
НаименованиеНайменування: Name: String
ЗначениеЗЩЗначення: Value: String
Приклад використання:
procedure Button1OnClick (Sender: TISPROComponent);
var
Node: TISxXMLNode;
i: integer;
begin
XML1.Root.AttributeAdd ( 'A0', '1');
Node: = XML1.Root.NodeAdd ( 'Node1', '2');
Node.AttributeAdd ( 'A1', '2');
XML1.ShowDesigner;
for i: = 0 to XML1.Root.NodeCount-1 do
ShowMessage (XML1.Root.Nodes [i] .Name + '' + XML1.Root.Nodes [i] .Value);
end;

1.1.2.6. Компонент TISPROPopupMenu

Компонент створення контекстного меню. Знаходиться на вкладціСтандартні .
Створення структури меню. Створення пунктів і підпунктів меню проводиться натисненням правої кнопки 

миші по значку контекстного меню або значку елемента меню у вікні структури модуля і вибору відповідного 
пункту.

• Натискання на значок контекстного меню. При виборі пункту «Підпункт» створиться підпункт меню в 
кінці першого рівня контекстного меню.

• Натискання на значок пункту меню.

1. Пункт: створиться пункт меню перед обраним пунктом на цьому ж рівні;
2. Підпункт : створиться пункт меню, як підпункт обраного в кінці списку.
Пункти Вгору і Вниз дозволяють переміщати пункти меню відповідно вгору або вниз.
Властивості контекстного меню:

• ImageList: підключення ImageList, створеного в Ресурсах , до меню;
• Для підключення контекстного меню до компонентів, в їх властивості PopupMenu потрібно вибрати 

необхідне меню.

Властивості пунктів меню:

• AutoCheck: якщо властивість встановлено в true, то при натисканні на пункті меню в запустив додаток, 
властивість змінюється на протилежне;

• Bitmap: біля пункту меню малюється вибране зображення;
• Checked: якщо властивість встановлено в true, то біля пункту меню малюється значок галочки;
• ImageIndex: якщо до контекстного меню підключений ImageList, то біля пункту меню малюється 

зображення під номером ImageIndex в підключеному ImageList-ті.

1.1.2.7. Компонент TISPROMainMenu

Компонент створення Головне меню . Знаходиться на вкладціСтандартні
Створення структури меню. Створення пунктів і підпунктів меню проводиться натисненням правої кнопки 

миші по значку головного меню або значку елемента меню у вікні структури модуля і вибору відповідного пункту.
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• Натискання на значок головного меню
При виборі єдино можливого пункту Підпункт створиться підпункт меню в кінці першого рівня 

головного меню.
• Натискання на значок пункту меню

1. Пункт: створиться пункт меню перед обраним пунктом на цьому ж рівні;
2. Підпункт: створиться пункт меню, як підпункт обраного в кінці списку.

Властивості головного меню:

• ImageList : підключення ImageList , створеного в Ресурсах , до головного меню.

Властивості пунктів меню:

• AutoCheck: якщо властивість встановлено в true, то при натисканні на пункті меню в запустив додаток, 
властивість змінюється на протилежне;

• Bitmap: біля пункту меню малюється вибране зображення;
• Checked: якщо властивість встановлено в true, то біля пункту меню малюється значок галочки;
• ImageIndex: якщо до головного меню підключений ImageList, то біля пункту меню малюється зображення 

під номером ImageIndex в підключеному ImageList-ті.

1.1.2.8. Компонент TISPROBARCODE (штрих-код)

Знаходиться на вкладціРозширені. Компонент TISPROBarcode.
Властивості:

• BarType ( TISxBarcodeType ) - тип кодування штрих-коду:
1. bcCode _2_5_ interleaved ;
2. bcCode _2_5_ industrial ;
3. bcCode _2_5_ matrix ;
4. bcCode 39;
5. bcCode 39 Extended ;
6. bcCode 128;
7. bcCode 128 A ;
8. bcCode 128 B ;
9. bcCode 128 C ;
10. bcCode 93;
11. bcCode 93 Extended ;
12. bcCodeMSI ;
13. bcCodePostNet ;
14. bcCodeCodabar ;
15. bcCodeEAN 8;
16. bcCodeEAN 13;
17. bcCodeUPC _ A ;
18. bcCodeUPC _ E 0;
19. bcCodeUPC _ E 1;
20. bcCodeUPC _ Supp 2;
21. bcCodeUPC _ Supp 5;
22. bcCodeEAN 128;
23. bcCodeEAN 128 A ;
24. bcCodeEAN 128 B ;
25. bcCodeEAN 128 C .

• CalcCheckSum ( Boolean ) - обчислювати / НЕ обчислювати контрольну суму;
• Rotation ( Integer ) - поворот штрих-коду на вказаний кут, кратний 90 ⁰ ;
• ShowText ( Boolean ) - показувати / НЕ показувати кодований текст під штрих-кодом;
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• Text (String) - кодований текст;
• WideBarRatio ( Extended ) - співвідношення ширини товстого і тонкого штриха;
• Zoom (Extended) - масштаб.

1.1.2.9. Компонент TISPRO Q RCODE (штрих-код)

Знаходиться на вкладці Розширені. Компонент TISPROQRCode.
Властивості:

• Encoding(TQRCodeEncoding) - тип кодування QR -коду;

1. qrAuto;
2. qrNumeric;
3. qrAlphanumeric;
4. qrISO88591;
5. qrUTF8NoBOM;
6. qrUTF8BOM;
7. qrShift_JIS.

• FontScaled ( Boolean ) - масштабувати / НЕ масштабувати підпис QR - коду;
• Rotation ( Integer ) - поворот штрих-коду на вказаний кут, кратний 90 ⁰ ;
• ShowText ( Boolean ) - показувати / НЕ показувати кодований текст під штрих-кодом;
• Text (String) - кодований текст;
• PixelSize ( Integer ) - розмір пікселю;
• Zoom (Extended) - масштаб.

1.1.2.10. Компонент TISPROMAIL

Знаходиться на вкладціРозширені. Компонент TISPROMail.
Функції:

• function Connect (TargetHost: AnsiString; TargetPort: AnsiString; UserName: AnsiString; Password: 
AnsiString): boolean - підключення к до хосту поштової служби ( повертає true при вдалому підключенні );

• procedure Disconnect - відключення от від хоста ;
• function GetEMailsCount : Integer - повертає кількість листів в поштовій скриньці;
• function GetEMail ( EMailIndex : Integer ; Delete : boolean ): Boolean - повертає true у разі успішного 

завантаження листи. У функцію передається:

1. номер листа по по списком;
2. Чи видаляти лист з сервера після зачитуванні.

• procedure SaveAttachByPath ( i : Integer ; path : String ) - отримати додаток до листа (в разі наявності 
в тексті листа html розмітки у вкладення додається html -файл з цим вмістом). Параметр path визначає 
шлях, по якому зберігати файл (якщо шлях не зазначений або такого шляху не існує, то з'явиться вікно 
вибору шляху);

• function GetAttachesCount : Integer - повертає кількість вкладень в листі.

Властивості:

• EMailTo - ім'я одержувача листа ;
• EMailFrom - ім'я відправника листа;
• EMailSubject - тема листа;
• EmailText - текст листа.

Код програми отримання імені одержувача, імені відправника, теми і тексту листа:
procedure Button1OnClick (Sender: TISPROComponent);
var
i, j: integer;
begin
if (Mail1.Connect ( 'mail.intelserv.kiev.ua', '110', ' ******* ', ' ******** ')) then
begin
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for i: = 0 to Mail1.GetEMailsCount - 1 do
begin
if (Mail1.GetEmail (i, false)) then
begin
ShowMessage ( 'To:' + Mail1.EMailTo);
ShowMessage ( 'From:' + Mail1.EMailFrom);
ShowMessage ( 'Subject:' + Mail1.EMailSubject);
ShowMessage ( 'Text:' + Mail1.EMailText);
for j: = 0 to Mail1.GetAttachesCount - 1 do
Mail1.SaveAttachByPath (j, 'D: \\ tmpfiles ');
end;
end;
end;
end ;

1.1.3. Користувальницькі реєстри

1.1.3.1. Опис структури XML-файлу
Для створення призначеного для користувача XML - реєстру в першу чергу необхідно створити XML - файл з 

описом полів, таблиць та умов відображення даних. Приклад призначеного для користувача реєстру:
<? Xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?>
<Query name = "Документи призначені для користувача">

<Result-fields>

<Field name = "Rcd" as = "CashDoc_Rcd" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = "" 
olapicon = "" calculated = "true" scale = "0" type = "int" prgres = " "prgtype =" 2 "visible =" false ">

<Program> CashDoc_Rcd </ program> </ field>

<Field name = "Номер" as = "CashTestNmr" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = 
"" olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">

<Program> CashDoc_DocNmr </ program> </ field>

<Field name = "Дата" as = "CashTestDat" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = "" 
olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">

<Program> CashDocR.CashDoc_DocDat </ program> </ field>

<Field name = "Контрагент" as = "CashTestPtn" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor 
= "" olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">

<Program> CashDoc_Ptn </ program> </ field>

<Field name = "Сума" as = "CashTestSm" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" progressbarcolor = "" 
olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = " "prgtype =" 2 ">

<Program> Round (CashDoc_Sm, Svl_Acc) </ program> </ field>

</ Result-fields>

<Tables>
FROM CashDocR
LEFT JOIN Svl on SVl_Rcd = CashDoc_Val
LEFT JOIN SprPls ON SprPls_Rcd = CashDoc_Sch
LEFT JOIN Jr ON Jr_Rcd = CashDoc_JrnRcd
LEFT JOIN DogSprOtv ON DogSprOtv_Rcd = CashDoc_Otv
LEFT JOIN SOu ON Ou_Rcd = CashDoc_CdOu
</ Tables>
<Where>
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(CashDoc_Rcd =: prmValidRec OR: prmValidRec = 0)
</ Where>
<Params>
<Param name = "ID документа" id = "prmValidRec" type = "int" />
</ Params>
</ Query>

Опис параметрів файлу:

• Query name - назва реєстру. Відображатиметься в списку вікна Види реєстру  ( комбінація клавіш Alt +0) ;
• Блок < result - fields > </ result - fields > - між цими тегами йде опис всіх полів, які є в реєстрі;
• Блок <field name = " Номер " as = "CashTestNmr" olap = "" progressbar = "" progressbarright = "" 

progressbarcolor = "" olapicon = "" calculated = "true" scale = "20" type = "string" prgres = "" prgtype = "2"> 
<program> CashDoc_DocNmr </ program> </ field> - опис поля в реєстрі :

◦ name = "Номер" - назва поля, буде відображатися в шапці таблиці;
◦ as = " CashTestNmr " - назва поля, з яким надалі можна буде працювати з калькуляцій;
◦ scale = "20" - довжина поля, для поля типу int довжина завжди дорівнює нулю;
◦ type = " string " - тип поля . Може бути string, int;
◦ prgtype = "2" - тип обробки програми . 1 - BasicScript, 2 - SQL запит ;
◦ visible = " false " - вказує чи буде поле видимим в реєстрі для користувача;
◦ <program> CashDoc_DocNmr </ program> - програмаполучения отримання поля ;

• Блок < tables > </ tables > - описуються таблиці, з яких потрібно отримувати поля, а так же ключі 
зв'язування таблиць. Синтаксис аналогічний SQL запитам ;

• Блок < where > </ where > - в цьому блоці описуються умови вибірки даних із зазначених в тезі < tables 
> таблиць. У цьому блоці повинна бути обов'язково вказана рядок (CashDoc_Rcd =: prmValIdRec OR: 
prmValIdRec = 0), де CashDoc_Rcd це унікальний запис ( Rcd ) в таблиці ;

• Блок < params > </ params > містить список переданих параметрів з Комплексу  в запит. У всіх 
призначених для користувача реєстрах блок повинен містити як мінімум один параметр, як в прикладі;

Імена для користувача XML файлів завжди повинні починатися з букви U (наприклад, U047_0_001.xml). 
Створений файл потрібно помістити в папку XML серверної частини Комплексу .

1.1.3.2. Додавання користувальницького реєстру

Для створення нового користувальницького реєстру необхідно в модулі Конструктор на вкладці Реєстри 
натиснути пункт меню Створити ( клавіша Ins ). У діалоговому вікні в полі Номер вказати унікальний код 
реєстру, в полі НаименованиеНайменування  - назва призначеного для користувача реєстру. В поле Файл 
вибрати файл XML - реєстру, назва якого починається на символ U і знаходиться в папці XML серверної частини 
Комплексу.  В поле Таблиця потрібно вказати головну таблицю, з якої буде проводитися побудова реєстру, в 
полі Ід таблиці вказати поле, яке містить унікальний запис головної таблиці (Rcd таблиці). В поле Маркер 
ввести код для маркування списку в реєстрі. Вводяться числа від 10000, значення повинно бути унікальним 
для всіх призначених для користувача реєстрів. В поле Форма вводиться код екранної форми , значення поля 
може бути від 5000 до 10000. Це поле служить для зазначення груп и звітів, доступних користувачеві для друку. 
При натисканні на кнопки в розділі Програми можна створювати для користувача логіку обробки таких дій як 
створення, редагування, копіювання, видалення записів з реєстру. Програма групової операції буде відпрацьована 
для кожного зазначеного запису в реєстрі. Обробка призначеної для користувача події запускає написану програму 
для обраного запису реєстру після натискання комбінації клавіш Alt+U .

1.1.3.3. Редактор XML-файлу

Для створення XML-реєстрів можна використовувати редактор XML-файлів. Редактор відкривається з вікна 
створення / редагування користувальницького реєстру (вкладка Реєстри при виборі пунктів Створити / Відкрити 
) по кнопці в полі Файл . Редактор відображає ієрархічну структуру XML-файлу з візуальним виділенням різних 
елементів. Може створювати, змінювати, видаляти елементи, атрибути, коментарі. Відображати текст XML-файлу 
з підсвічуванням синтаксису. Має можливість редагувати текст XML-файлу. Відображає допоміжну (відладочну) 
інформацію: підказки, помилки і попередження. Редактор може створювати новий XML файл зі структурою 
реєстрів Комплексу. Є вікна редагування елементів реєстрів Комплексу.

1.1.3.4. Користувальницькі таблиці

Для створення нової користувальницької таблиці необхідно в меню модуля Конструктор на вкладці Таблиці 
вибрати пункт меню Створити ( клавіша Ins ). У вікні потрібно вказати назву таблиці, яка буде створена в базі 
даних (всі призначені для користувача таблиці мають префікс U _), найменування таблиці, яке буде відображатися 
в конструкторі. Так само потрібно вказати тип таблиці: монопольна або спільна. Якщо обраний тип монопольна, 
то таблиця створюється в базі підприємства і доступ до неї є тільки з цього підприємства. Якщо обраний тип 
спільна, то таблиця створюється в системній базі і може бути доступною з усіх підприємств
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У вікні створення таблиці є дві вкладки. На першій вкладці можна створювати поля, в другій - індекси. При 
створенні нового поля в таблиці потрібно вказати ідентифікатор (з цим ім'ям буде створено поле в таблиці) . 
Найменування - опис поля, default - значення поля за замовчуванням (якщо при вставці нового запису в таблицю 
поле буде порожнім , то воно автоматично буде заповнено значенням за замовчуванням), клас - тип поля, 
аналогічні з типами в полях, довідниках користувача. Довжина поля - кількість символів в строковому поле. 
Обмеження - можливі обмеження, які накладаються на це поле. Параметр Identity вказує на те, що сервер баз 
даних буде виділяти для поля унікальний номер. Параметр Nullable вказує, чи може бути це поле порожнім ( null ).

Після створення полів таблиці можна перейти до створення індексів . На вкладці Індекси використовувати 
кнопку Створити ( клавіша Ins). У вікні в лівому списку буде вибір полів таблиці. Необхідно встановити курсор 
на поле, по якому повинен будуватися індекс і натиснути кнопку F5 . Поле з'явиться в правому списку , по цьому 
полю буде будуватися індекс . Індекс можна побудувати як по одному, так і по декількох полях таблиці. В правому 
списку можна вибрати за яким принципом буде будуватися індекс (наростання або спадання) встановленням 
параметра По убуванню біля імені індексу. Після вибору поля потрібно вказати тип індексу: Primary , Dupl , 
NoDupl (основний, дубльований, що не дубльований).

Перед виходом з вікна редагування таблиця автоматично буде створена і конвертована.
Що б додати новий користувальницький модуль в головне меню Комплексу необхідно зайти у вікно 

редагування меню (модуль Користувачі і ролі ). У лівому списку встановити курсор на пункті Зовнішні 
завдання і натиснути кнопку Створити (клавіша Ins). У діалоговому вікні вказати найменування призначеного 
для користувача модуля, після чого натиснути кнопку Текст . У вікні написати одну з описаних нижче функцій:

RUNUSERRST ( uint2 ) - запустити реєстр користувача, вхідний параметр це код реєстру;
RU NUSERMODULE ( uint4) - запустити модуль користувача, вхідний параметр це код модуля.

Використання цих функцій не обмежується модулем Користувачі і ролі , вони можуть бути використані в 
будь-який калькуляції або програмі користувача в Комплексі.

1.1.3.5. Експорт та імпорт призначених для користувача вікон, таблиць та реєстрів
При необхідності на кожній з вкладок можна зробити експорт відповідних вікон, реєстрів і таблиць і імпорт.
Щоб зробити експорт вікон, таблиць або реєстрів необхідно вибрати потрібні записи в списку і в меню Реєстр 

вибрати пункт Експорт. У діалоговому вікні потрібно вибрати папку, в яку будуть вивантажені записи. Під час 
вивантаження таблиць крім опису так само вивантажуються і вміст таблиці. Дані знаходяться в окремому файлі, 
який називається, так само як і таблиця.

Щоб імпортувати вікна, таблиці або реєстри потрібно вибрати потрібні записи в списку і в меню Реєстр 
вибрати пункт Імпорт. Ці записи імпортуються в одному з режимів Додати або Замінити. У режимі Додати 
імпортовані записи додаються до існуючого списку і присвоюються нові номери, а в режимі Замінити 
проводиться заміна записів з однаковими номерами. У діалоговому вікні потрібно вибрати папку, в якій 
знаходяться файли для імпорту. Якщо в папці XML серверної частини Комплексу вже знаходиться XML - файл 
з найменуванням, як у файлі для імпорту то імпорт проведений не буде. Це актуально і для назв таблиць.

1.1.3.6. Функції для роботи з користувальницькими вікнами і реєстрами

Список функцій ИС-ПРОКомплексу для роботи з користувальницькими вікнами і реєстрами:
RUNUSERRST ( uint2 ) - запустити реєстр користувача, вхідний параметр це код реєстру;
RUNUSERMODULE (uint4 ) - запустити модуль користувача, вхідний параметр це код модуля;
REFRESHUSERRST () - оновити всі записи в призначеному для користувача реєстрі;
REFRESH1REC ( ) - оновити поточний запис в призначеному для користувача реєстрі;
int GETFIRSTMARKID () - повертає ID першого зазначеного запису в реєстрі. Якщо жодний запис не вибрано, 

то функція поверне 0;
int GETNEXTMARKID () - повертає ID наступного зазначеного запису в реєстрі. Якщо проведений повний 

прохід по зазначеним записам, то функція поверне 0.
Додано створення і використання користувальницьких глобальних змінних:
SETVALUEFORNAME (const pchar, pStayFD fd) - створити змінну з ім'ям pchar , в якій буде зберігатися значення 

fd , може бути переданий будь-який тип даних ;
GETVALUEFORNAME (const pchar) - отримати значення з змінної з ім'ям pchar , яка була оголошена раніше ;
DELETEVALUEFORNAME (const pchar) - видалити змінну з ім'ям pchar з пам'яті
Функції зняття позначок з реєстру:
void CLAERALLMARK () - зняти всі позначки, які встановлені в реєстрі;
uint4 MARKUNMARKID (uint4 Id) - відзначити / зняти позначку з записи реєстру.
Функція виклику калькулятора Комплексу:
function ShowCalculator ( const AValue : Double )
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Double  – - п про C TRL + Enter повертає результат обчислень, в іншому випадку - вхідний параметр.
Константи атрибутів файлів. Реалізовані функції:
- FileSearch - Здійснює пошук файлу в одній або більше папках;
- FindInDir - Повертає список файлів в каталозі по шляху, включаючи маску файлів, із зазначенням атрибутів 

файлів.
- - FileGetAttr - Повертає атрибути файлу;
- FileSetAttr - Встановлює атрибути файлу.
Приклад запуску з передачею і отримання м параметрів:
CALL SETVALUEFORNAME ( " Name " , " 123 " )
CALL SETVALUEFORNAME ( " Name1 " , " OK " )
RUNUSERMODULE (3)
MESSAGE ( GETVALUEFORNAME ( " Name " ))
Результатом виконання цього прикладу буде оповіщення 123 після виходу з користувальницького модуля з 

кодом 3.

1.1.3.7. Резервне копіювання

В резервну копію Комплексу потрапляють призначені для користувача вікна, реєстри і таблиці. Для того, 
щоб XML-файли користувальницьких реєстрів потрапили в копію, вони повинні знаходитися в каталозі XML 
серверної частини Комплексу.  В параметрах створення резервної копії потрібно включити параметр Зберігати 
звіти і види реєстри користувача. В копію додаються описи користувацьких таблиць з каталогу PIC \ USR 
серверної частини і дані цих таблиць.

1.2. Конструктор (у web-інтерфейсі)
Модуль Конструктор  у web-інтерфейсі Комплексу ISpro  дозволяє налаштувати інтерфейс абсолютно всіх 

модулів Комплексу  під себе.
Конструктор  ISpro  – зручний, ефективний і гнучкий інструмент адаптації до потреб конкретної компанії, 

конкретного користувача. У Конструкторі  доступні можливості: змінювати розміри і розташування елементів 
будь-яких модулів системи, додавати свої вкладки, реєстри, графіки та інші необхідні компоненти. Склад, розміри, 
розташування – все це можна легко налаштувати візуально і відразу ж побачити результати своєї творчості.

При відкритті модуля Конструктор  відображається реєстр створених шаблонів. На панелі інструментів 
розташовані кнопки:

• Створити ( або по пункту меню Реєстр / Створити) – створення нового шаблону.

• Змінити ( або по пункту меню Реєстр / Змінити) – редагування існуючого шаблону;

• Видалити (  або по пункту меню Реєстр / Видалити) – видалення шаблону;

• Копіювати (  або по пункту меню Реєстр / Копіювати) – створення копії шаблону;

• Вихід  ( або по пункту меню Реєстр / Вихід) – вихід з модуля  Конструктор.

Також по пункту меню Реєстр  доступні команди:

• Експорт модуля  – виконується експорт обраного модуля з реєстру. Файл експортованого модуля має 
розширення *.isprowebmd;

• Імпорт модуля  – виконується імпорт модулів в Комплекс, для цього необхідно обрати місцерозташування 
файлу модуля з розширенням *.isprowebmd.
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Модуль Конструктор у web-інтерфейсі

По кнопці Створити  або по пункту меню Реєстр/Створити  – створюється шаблон модуля і у вікні Створення 
шаблону  задається Найменування шаблону  і натискається кнопка ОК.

Створення шаблона модуля

При обранні модуля з реєстру шаблонів відкривається Конструктор модулів. Вікно Конструктора модулів 
містить зверху кнопки:

– приховати / відобразити панель інструментів;

–  зберегти шаблон;

– відміна дії;

– попередній перегляд шаблону;

– налаштування шаблону;

– вихід з модуля Конструктор.
По кнопці Налаштування шаблонувиконується налаштування шаблону модуля. На вкладці Основні 

налаштування  вказується:

• Найменування;
• Тип форми  – обирається значення зі списку Документ  або Діалог;
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• Код документу, обов’язкове поле для заповнення;
• Код бізнес процесу, обов’язкове поле для заповнення;
• Код екранної форми, обов’язкове поле для заповнення;
• Зовнішній вид вкладок – обирається значення зі списку Звичайний  або Навігація.

Налаштування модуля. Вкладка Основні налаштування

На вкладці Події  по кнопці Додати подію  з’являється вкладка Отримати значення, при 
натисненні якої розкривається список:

• Дія  – обирається значення зі списку: Отримати значення, Змінити, Відкрити модальне вікно, Перейти 
на наступний рівень, Змінити уявлення, Розкрити гілку, Отримати всю гілку до дочірнього елемента, 
Запустити меню, Створити запис, Оновити запис, Видалити запис, Опис колонок деревовидної структури, 
Відкрити на редагування, Відкрити на створення, Відкрити список.

• ID – обирається значення зі списку: _F2, _F4, _F5, _Enter, _Ins, gets-values, openList, openInsert, openEdit;
• URL адреса;
• Метод HTTP запиту;
• Параметри запиту (Назва-Значення);
• Параметри запиту (Назва-Тип даних);
• Модель прив’язки;
• Поля, що повертаються;
• Умова виконання події;
• Тег процеса;
• параметр  Виконувати подію при старті модуля.

Налаштування модуля. Вкладка Події

Зліва міститься панель інструментів для створення графічного інтерфейсу, на якій знаходяться елементи 
інтерфейсу за розділами: Назва шаблону, Докменеджер, Контроли, Реєстри, Графіки, Вкладення, Інше (табл. 
1).

Справа – область для розміщення елементів графічного інтерфейсу модуля. Для розміщення елементів 
графічного інтерфейсу спершу необхідно створити вкладку натиснувши кнопку Додати вкладку  ( ). При 
створенні вкладки задаються реквізити вкладки:

• ID  вкладки;
• Найменування вкладки;
• ID меню вкладки.

Для розміщення елементів графічного інтерфейсу необхідно обрати елемент з панелі інструментів і методом 
перетягування перетягнути в праву область, – область вкладки.

Усі розміщені елементи на вкладці поміщаються у контейнер.
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Для згортання / розгортання розділів панелі інструментів можна скористатися кнопками:– згорнути та – 
розгорнути.

Таблиця 1 – Панель інструментів Конструктора модулів

Графічний елемент 
інтерфейсу Зовнішній вигляд

Розділ Докменеджер

Спліт панель

Розділ Контроли

Випадаючий 

список

Поле введення

Час

Дата

Період по роках

Дата та час

Прапорець

Радіальні кнопки
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Графічний елемент 
інтерфейсу Зовнішній вигляд

Текстове поле

Розділ Реєстри

Реєстр

Каскадний реєстр

Ієрархічний реєстр

Розділ Графіки

Графік

Розділ Вкладення

Вкладення

Розділ Інше

Картка

1.2.1. Налаштування контейнера графічних елементів
Розміщений на вкладці графічний елемент поміщається у Контейнер, який візуально групує всі елементи. 

При наведенні курсора мишки на Контейнер, у його верхньому правому куті відображаються кнопки:  – 
Налаштувати контейнер, – Перемістити контейнер, –Видалити контейнер.
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Налаштування контейнера графічних елементів

1.2.2. Налаштування графічних елементів інтерфейсу

Розміщений у робочій області вкладки графічний елемент можна: налаштувати – , переміщувати –  або 
видаляти –  за допомогою кнопок, що з’являються у лівому верхньому куті при наведенні на елемент.

Налаштування графічних елементів

Кожен графічний елемент інтерфейсу має свої параметри для налаштування. Налаштування елементу можна 
виконати при його розміщенні в робочій області та після його розміщення натиснувши на кнопку .

Вікно налаштування містить кнопки у правому верхньому куті, що дозволяють:

–  збільшити вікно налаштування;

–  перемістити вікно налаштування;

 –  закрити вікно налаштувань.
По кнопці ОК  зберігаються встановлені налаштування для елементу графічного інтерфейсу.
По кнопці Відміна скасовуються встановлені налаштування і закривається вікно налаштування.

Вікно Налаштування графічних елементів
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1.2.3. Налаштування елемента Спліт панель

Налаштування Спліт панелі  здійснюється по кнопці – . Для Спліт панелі  доступні налаштування 
Зовнішнього вигляду:

• Ширина  (рх, %, vh);
• Висота  (рх, %, vh).

Налаштування Спліт панелі

1.2.4. Налаштування елемента Випадаючий список

Налаштування Випадаючого списку здійснюється по кнопці – . Для Випадаючого списку доступні 
налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• Значення за замовчуванню;
• Умова активності поля;
• Умова приховування поля;
• Умова тільки для читання поля;
• Умова обов’язковості поля;
• Тип значення  – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, 

Гіперпосилання.
• Унікальний ключ;
• Шаблон відображення записів у списку: Код: Назва або Назва.
• Умова відображення кнопки редагування;
• Умова відображення футера.

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, 

Зовнішній вигляд.
Створення залежності виконується по кнопці  Додати залежність –, де заповнюються поля:

• Подія;
• Код;
• Умова виконання залежності.

У розділі  Зв’язки з батьківським полем  відображаються зв’язки з батьківським полем.
У розділі  Зовнішній вигляд вказується: Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).
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1.2.5. Налаштування елемента Поле введення

Налаштування Поле введення здійснюється по кнопці – . Для Поля введення доступні налаштування, 
розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• Значення за замовчуванню;
• Умова активності поля;
• Умова приховування поля;
• Умова тільки для читання поля;
• Умова обов’язковості поля;
• Тип значення  – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, 

Гіперпосилання.
• Маска.

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, 

Зовнішній вигляд.
Створення залежності виконується по кнопці  Додати залежність –, де заповнюються поля:

• Подія;
• Код;
• Умова виконання залежності.

У розділі  Зв’язки з батьківським полем  відображаються зв’язки з батьківським полем.
У розділі  Зовнішній вигляд вказується: Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).

1.2.6. Налаштування елементів: Час, Дата, Період по роках, Дата та час, Прапорець, 
Текстове поле

Налаштування елементів Час, Дата, Період по роках, Дата та час, Прапорець, Текстове поле  здійснюється 

по кнопці – . Доступні налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені 
налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• Значення за замовчуванню;
• Умова активності поля;
• Умова приховування поля;
• Умова тільки для читання поля;
• Умова обов’язковості поля;
• Тип значення  – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, 

Гіперпосилання.

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, 

Зовнішній вигляд.
Створення залежності виконується по кнопці  Додати залежність –, де заповнюються поля: Подія, Код, Умова 

виконання залежності.
У розділі  Зв’язки з батьківським полем  відображаються зв’язки з батьківським полем.
У розділі  Зовнішній вигляд вказується: Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).

1.2.7. Налаштування елемента Радіальні кнопки

Налаштування Радіальні кнопки  здійснюється по кнопці – . Для Радіальних кнопок  доступні 
налаштування, розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• Значення за замовчуванню;
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• Умова активності поля;
• Умова приховування поля;
• Умова тільки для читання поля;
• Умова обов’язковості поля;
• Тип значення  – обирається зі списку: Текст, Ціле число, Дробове число, Дата, Час, Електронна пошта, 

Гіперпосилання;
• Орієнтація кнопок: Вертикальна, Горизонтальна.

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Залежності, Зв’язки з батьківським полем, 

Зовнішній вигляд.
Створення залежності виконується по кнопці  Додати залежність –, де заповнюються поля:

• Подія;
• Код;
• Умова виконання залежності.

У розділі  Зв’язки з батьківським полем  відображаються зв’язки з батьківським полем.
У розділі  Зовнішній вигляд вказується: Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).

1.2.8. Налаштування елемента Ієрархічний реєстр

Налаштування Реєстру, Ієрархічного реєстру  здійснюється по кнопці – . Доступні налаштування, 
розміщені на вкладках: Основні налаштування, Події, Параметри, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• ID модуль;
• Register ID;
• Query ID;
• Унікальний ID запису – обирається значення зі списку;
• Значення за замовчуванню;
• Серверна відмітка.

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Параметри  відображаються поля: ID, Тип, Значення.
На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Теги, Зовнішній вигляд.
Створення тегу виконується по кнопці  Додати тег –, де заповнюються поля: ID, Умова додавання.
У розділі  Зовнішній вигляд вказується: Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).

1.2.9. Налаштування елемента Каскадний реєстр

Налаштування Реєстру  здійснюється по кнопці – . Для Реєстру  доступні налаштування, розміщені на 
вкладках: Основні налаштування, Події, Параметри, Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• ID модуль;
• Register ID;
• Query ID;
• Унікальний ID запису – обирається значення зі списку;
• Значення за замовчуванню;
• Серверна відмітка.

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Параметри  відображаються поля: ID, Тип, Значення.
На вкладці Розширені налаштування  міститься розділ: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: 

Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).

1.2.10. Налаштування елемента Графік

Налаштування Графіку  здійснюється по кнопці – . Для Графіку  доступні налаштування, розміщені на 
вкладках: Основні налаштування та Розширені налаштування.
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На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• Тип графіка – обирається значення зі списку:Лінійний графік, Діаграма з областями, Стовпчаста діаграма, 

Точкова діаграма, Сплайн-діаграма, Сплайн-діаграма з областями, Ступінчаста діаграма з областями;
• Джерело даних для графіка: Реєстр  або Події;
• Налаштувати реєстр  – відкривається вікно налаштувань для реєстру;
• Ключ запису за віссю Х – обирається значення зі списку;
• Ключ запису за віссю Y – обирається значення зі списку;
• Заголовок вісі;

На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: 
Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).

1.2.11. Налаштування елементу Вкладення

Налаштування Вкладення  здійснюється по кнопці – . Для Вкладення  доступні налаштування, розміщені 
на вкладках: Основні налаштування, Події та Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: 

Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).

1.2.12. Налаштування елементу Картка

Налаштування Картка  здійснюється по кнопці – . Для Картки  доступні налаштування, розміщені на 
вкладках: Основні налаштування, Події та Розширені налаштування.

На вкладці Основні налаштування  містяться поля:

• ID;
• Найменування;
• параметр  Відображати інформацію;
• параметр  Відображати фото.

На вкладці Події  створюються події для елементу по кнопці Додати подію–.
На вкладці Розширені налаштування  містяться розділи: Зовнішній вигляд. У даному розділі вказується: 

Ширина  (рх, %, vh), Висота  (рх, %, vh).
Картка  містить всередині елементи фото та поля. По кнопці Додати поле  –  –  додаються необхідні поля до 

картки.

Налаштування фото здійснюється по кнопці – , де обирається Формат фото: Квадратна, Кругла, 
Користувацька. При виборі формату Користувацька  вказується Ширина та Висота області для фото.

Налаштування поля  здійснюється по кнопці – , де обирається Колір тексту  (default, ispro, blue) та Розмір 
тексту  (маленький, звичайний, великий). При виборі відповідних параметрів змінюється Приклад тексту.

Деякі поля можна по кнопці – Сховати / Показати (). Кнопкою –  видаляється поле з контейнера.

1.3. API

Інформація з пов'язаних питань
Загальні відомості  (на стор. 55)
Запити  (на стор. 56)

1.3.1. Загальні відомості

API ISpro  (Application Programming Interface) – програмний інтерфейс Комплексу  ISpro, що представляє 
собою набір інструментів (структур, процедур, класів, функцій), властивостей і методів для взаємодії з об’єктами 
Комплексу.
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REST API ISpro  (Representational state transfer) – інструмент, що забезпечує взаємодію та обмін інформацією з 
різних джерел (виконує роль посередника): бази даних Комплексу, веб-системи ISpro, мобільних додатків та ін.

Обмін даними між різними системами (веб-системою, десктопною версією Комплексу, мобільними 
додатками) у REST API здійснюється за протоколом HTTP. У свою чергу, REST API ISpro  надає список URL-
адрес, за допомогою яких сервер аплікацій може приймати запити на отримання, збереження, оновлення і 
видалення даних.

Для опису REST API використано специфікацію OpenAPI (формальна назва – Swagger).
У OpenAPI замість XML-формату використовується набір JSON-об'єктів з певною схемою, яка визначає їх 

найменування, порядок і вміст. Ці файли JSON, часто описуються в YAML (JSON-подібна мові розмітки, з 
розширеними можливостями) і містять представлення кожної частини API.

1.3.2. Налаштування API

1.3.2.1. Підключення до ISpro Core APІ

Підключення до ISpro Core API  здійснюється у форматі:

http:// <адреса сервера аплікацій>:<порт>/swagger

Адреса та порт сервера аплікацій задаються при встановленні сервера аплікацій, наприклад, – 
http://127.0.0.1:12001/swagger

ISpro Core API  має вбудований графічний інтерфейс, за допомогою якого оброблюються запити.

Після завантаження веб-сторінки відобразиться список запитів.
У полі Пошук  (Filter by tag) задаються критерії пошуку запитів.
За допомогою URL-адрес виконується звернення до сервера аплікацій для виконання дій (основних методів).

1.3.3. Запити
Додаток 1
Перелік запитів в ISpro Core API

• AccessAccountingObject
• Управління доступами до об'єктів обліку.

Post/api/accessControl/accessAccountingObject/get
Отримати всі значення доступів до об'єктів обліку.
Post/api/accessControl/accessAccountingObject/getToCheck
Отримати значення доступів по поточному користувачу, ролі, бізнес-процесу, об'єкту(-ів) для виконання 

контролю доступу до об'єкту(-ів) обліку.
Post/api/accessControl/accessAccountingObject/getToCheckForUser
Отримати значення доступів по зазначеному користувачу, ролі, бізнес-процесу, об'єкту(-ів) для виконання 

контролю доступу до об'єкту(-ів) обліку.
Post/api/accessControl/accessAccountingObject/checkRight
Перевірити право для об'єкту обліку.
Post/api/accessControl/accessAccountingObject/addRights
Додати/оновити права для об'єкту обліку.

• AccessDocument
• Управлення доступами до документів.

Post/api/accessControl/accessDocument/get
Отримати всі значення доступів до документів.
Post/api/accessControl/accessDocument/getToCheck
Отримати значення доступів по поточному користувачу, ролі, бізнес-процесу, документу(-ах) для виконання 

контролю доступу до документу(-ів).
Post/api/accessControl/accessDocument/getToCheckForUser
Отримати значення доступів по зазначеному користувачу, ролі, бізнес-процесу, документу(-ах) для виконання
контролю доступу до документу(-ів).
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Post/api/accessControl/accessDocument/checkRight
Перевірити право для документу.
Post/api/accessControl/accessDocument/addRights
Додати/оновити права для документу.
Post/api/accessControl/accessDocument/Prepare
Post/api/accessControl/accessDocument/Creation
Post/api/accessControl/accessDocument/Update
Post/api/accessControl/accessDocument/Delete
Post/api/accessControl/accessDocument/DeleteList
Post/api/accessControl/accessDocument/Copy
Post/api/accessControl/accessDocument/Filter

• AccessJournal
• Управлення доступами до журналів.

Post/api/accessControl/accessJournal/get
Отримати всі значення доступів до журналів.
Post/api/accessControl/accessJournal/getToCheck
Отримати значення доступів по поточному користувачу, ролі, бізнес-процесу, документу(-ах), типу(-ах), 

документу(-ах), журналу(-ам) для виконання контролю доступу до журналу(-ів).
Post/api/accessControl/accessJournal/getToCheckForUser
Отримати значення доступів по зазначеному користувачу, ролі, бізнес-процесу, документу(-ах), типу(-ах), 

документу(-ах), журналу(-ам) для виконання контролю доступу до журналу(-ів).
Post/api/accessControl/accessJournal/checkRight
Перевірити право для журналу.
Post/api/accessControl/accessJournal/addRights
Додати/оновити права для журналу.

• AccessPoint
• Точка доступу до довідників

Get/api/dictionaries/accesspoint/directories
Отримати всі доступні довідники
Get/api/dictionaries/accesspoint/{directoryType:int}/{directoryId:int}/filter
Отримати всі записи з довідника по фільтру
Get/api/dictionaries/accesspoint/{directoryType:int}/{directoryId:int}/find
Отримати запис з довідника

• Account
• Рахунок

Post/api/logistic/trade/account/Gets
Post/api/logistic/trade/account/GetsStructuralUnit
Post/api/logistic/trade/account/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/trade/account/Creation
Post/api/logistic/trade/account/Update
Post/api/logistic/trade/account/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/trade/account/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/account/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/account/Prepare
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Підготовити документ

• AccountingEntries
• Бухгалтерські проводки

Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/GetDocumentStatus
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/Get
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/Prepare
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/Creation
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/Update
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/Delete
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/DeleteList
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/Copy
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingEntries/Filter

• AccountingStatement
• Бухгалтерська довідка

Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/Gets
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/Creation
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/Update
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/Delete
Видалити документ
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/DeleteList
Видалити документи
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/Copy
Копіювати документ
Post/api/GeneralAccountingBook/AccountingStatement/Prepare
Підготовити документ

• AccountingUnit
• Об'єкти обліку

Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnit/Get
Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnit/GetCdAnl
Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnit/GetParameters
Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnit/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnit/GetListByBusinessProcess
Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnit/GetListByBusinessProcessAndObjectType

• AccountingUnitType
• Об'єкти обліку

Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnitType/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AccountingUnitType/Get

• AdditionalTypesWorkExp
• Довідник додаткових видів стажу (час перебування)

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/GetTab
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/Get
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/Save
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/Add
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Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/Update
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/Delete
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/GetTmpStgList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/GetPaySTGs
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/GetPaySTG
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/AdditionalTypesWorkExp/GetVoTmpFill

• Address
• Адреса

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Address/CompoundAddressLine
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Address/GetVariantsCompoundAddresses

• AdminManagement
• Адміністрування сервером аплікацій

Get/api/core/admin/params
Post/api/core/admin/params
Post/api/core/admin/signin
Авторизувати глобального адміністратора
Get/api/core/admin/stations
Отримати список активних зареєстрованих станцій
Get/api/core/admin/stations/count
Отримати кількість підключених станцій
Delete/api/core/admin/stations/{stationId:long}
Відключити станцію від серверу аплікацій
Post/api/core/admin/stations/message
Відправити повідомлення станції
Post/api/core/admin/stations/message-to-all
Відправити повідомлення всім станціям
Get/api/core/admin/stations/signin-enabled
Отримати признак можливості реєстрації нових станцій
Post/api/core/admin/stations/signin-enabled
Встановити признак можливості реєстрації нових станцій
Get/api/core/admin/licenses
Отримати список ліцензій
Post/api/core/admin/licenses
Завантажити ліцензію
Delete/api/core/admin/licenses
Видалити ліцензію
Post/api/core/admin/settings/test-dbms
Перевірити з'єднання з СУБД
Post/api/core/admin/settings/change-user-dbms
Змінити користувача та пароль до СУБД
Post/api/core/admin/settings/get-security-settings
Зачитати налаштування безпеки серверу
Post/api/core/admin/settings/set-security-settings
Записати налаштування безпеки серверу
Post/api/core/admin/settings/reset
Get/api/core/admin/locks/bases
Отримати список заблокованих записів.
Delete/api/core/admin/locks/bases

59



Керівництво програміста  | 1.3 - API

Розблокувати записи таблиць на сервері аплікацій
Get/api/core/admin/locks/resources
Отримати список заблокованих ресурсів.
Delete/api/core/admin/locks/resources
Розблокувати ресурси на сервері аплікацій
Post/api/core/admin/health-status
Get/api/core/admin/logfiles/get
Post/api/core/admin/moodlesetup/getdatabase
Post/api/core/admin/SetWebParameters

• AnalyticAccountingTree
• Аналітична картотека

Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree/GetTreeDescription
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree/DrillDown
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree/Navigate

• AnalyticAccountingTree1
• Аналітична картотека

Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree1/GetTreeDescription
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree1/DrillDown
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree1/Navigate

• AnalyticAccountingTree2
• Аналітична картотека

Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree2/GetTreeDescription
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree2/DrillDown
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree2/Navigate

• AnalyticAccountingTree3
• Аналітична картотека

Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree3/GetTreeDescription
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree3/DrillDown
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticAccountingTree3/Navigate

• AnalyticalStatement
• Відомість аналітичного обліку

Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/Gets
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/Creation
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/Update
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/Delete
Видалити документ
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/DeleteList
Видалити документи
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/Copy
Копіювати документ
Post/api/GeneralAccountingBook/AnalyticalStatement/Prepare
Підготовити документ

• AnalyticCardIndex
• Аналітична картотека
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Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetAnlCards
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetAnlCard
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetXAnl
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetXAnlCard
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetCheckUseAnlCardFromXAnl
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/AddAnlCard
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/ChangeAnlCard
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/DeleteAnlCard
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetAnlCrdRcvs
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetAnlCrdRcv
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/AddAnlCrdRcv
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/ChangeAnlCrdRcv
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/DeleteAnlCrdRcv
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/FindAnaliticReferenceBook
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/CreationAnaliticCard
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetTreeOwnXAnl
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetSelectXAnl
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetListTreeAnlCardsCache
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/GetXAnlFullName
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/Creation
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/Update
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndex/Prepare
Підготовити документ

• AnalyticCardIndexTree
• Аналітична картотека

Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndexTree/GetTreeDescription
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndexTree/DrillDown
Post/api/dictionaries/AnalyticCardIndexTree/Navigate

• ApartmentsUtilities
• Довідник квартир обліку комунальних послуг

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/ApartmentsUtilities/Get
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/ApartmentsUtilities/GetByFilter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/ApartmentsUtilities/Filter

• Asset
• Документ картка ОЗ

Post/api/FixedAssets/assetdocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/FixedAssets/assetdocuments/Creation
Post/api/FixedAssets/assetdocuments/Update
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Post/api/FixedAssets/assetdocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/FixedAssets/assetdocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/FixedAssets/assetdocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/FixedAssets/assetdocuments/Prepare
Підготовити документ

• Assortment
• Довідник асортиментів

Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/GetByType
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/GetNomenclatureTypes
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/GetFormMethodTypes
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Creation
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Update
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Assortment/Prepare
Підготовити документ

• Attachment
• Вкладення.

Post/api/core/attachment/addByDocument
Додати декілька вкладень для документу.
Post/api/core/attachment/addOneByDocument
Додати одне вкладення для документу.
Post/api/core/attachment/add
Додати кілька вкладень.
Post/api/core/attachment/addOne
Додати вкладення.
Post/api/core/attachment/get
Отримати всі вкладення з/без змістом(-у).
Post/api/core/attachment/getByDocuments
Отримати вкладення для документів (об'єктів) з/без змістом (-у) вкладень.
Post/api/core/attachment/getByOneDocument
Отримати вкладення для одного документу (об'єкту) з/без змістом вкладень.
Post/api/core/attachment/getByGroups
Отримати вкладення по групах з/без змістом вкладень.
Post/api/core/attachment/updateByDocument
Оновити вкладення для документу.
Post/api/core/attachment/deleteByDocument
Видалити вкладення по їх ідентифікаторах для документу.
Post/api/core/attachment/deleteOneByDocument
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Видалити вкладення по ідентифікатору для документу.

• AttachmentSizeMax
• Вкладення. Максимальні значення розмірів вкладень.

Post/api/core/attachmentsizemax/get
Отримати максимальні значення розмірів вкладень.
Post/api/core/attachmentsizemax/update
Оновити (додати, видалити) максимальне значення розмірів вкладень.

• Attributes
• Системний довідник атрибутів.

Post/api/dictionaries/attributes/GetAtributesTree
Post/api/dictionaries/attributes/GetAtributesTreeForAtribute
Post/api/dictionaries/attributes/GetAtributesTreeForAtributeValue
Post/api/dictionaries/attributes/SaveAtribute
Post/api/dictionaries/attributes/GetAtribute
Post/api/dictionaries/attributes/SaveAtributeValue
Post/api/dictionaries/attributes/GetAtributeValue
Post/api/dictionaries/attributes/DeleteAtribute
Post/api/dictionaries/attributes/DeleteAtributeValue
Post/api/dictionaries/attributes/DeleteLogicAtribute
Post/api/dictionaries/attributes/DeleteLogicAtributeValue
Post/api/dictionaries/attributes/UsingAtribute

• AutoNum

Post/api/sys/AutoNum/GetDocNumber
Post/api/sys/AutoNum/GetDocNumberPack
Post/api/sys/AutoNum/GetDocNumberSave
Post/api/sys/AutoNum/DeleteDocNumber
Post/api/sys/AutoNum/ChangeDocNumber

• AutoNum2
• AutoSubstitution
• Довідник автопідстанови рядків.

Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Gets
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Creation
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Update
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdApd/Prepare
Підготовити документ

• Bank
• Загальний довідник банків

Post/api/dictionaries/Common/Bank/GetList
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Post/api/dictionaries/Common/Bank/GetByMFO
Post/api/dictionaries/Common/Bank/TestChanges
Post/api/dictionaries/Common/Bank/GetNameBySTE
Post/api/dictionaries/Common/Bank/GetTariffs
Post/api/dictionaries/Common/Bank/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/Bank/Creation
Post/api/dictionaries/Common/Bank/Update
Post/api/dictionaries/Common/Bank/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Common/Bank/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/Common/Bank/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/Bank/Prepare
Підготовити документ

• BankDocuments
• Платіжні документи

Post/api/cashaccounting/bankdocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/cashaccounting/bankdocuments/Creation
Post/api/cashaccounting/bankdocuments/Update
Post/api/cashaccounting/bankdocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/cashaccounting/bankdocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/cashaccounting/bankdocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/cashaccounting/bankdocuments/Prepare
Підготовити документ

• BasicModuleSettings
• Базові налаштування модуля

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Settings/BasicModuleSettings/GetVariantsShowEmployeeList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Settings/BasicModuleSettings/GetVariantsShowEmployee

• BasicTypesWorkExp
• Довідник основних видів стажу

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/BasicTypesWorkExp/Get
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/BasicTypesWorkExp/GetTab
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/BasicTypesWorkExp/Update
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/WorkExperience/BasicTypesWorkExp/UpdateAll

• Beneficiaries
• Типи пільг

Post/api/Billing/Beneficiaries/Get
Post/api/Billing/Beneficiaries/Add
Post/api/Billing/Beneficiaries/Update
Post/api/Billing/Beneficiaries/Delete
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• BillingUtility
• Довідник мешканців

Post/api/billing/utility/BillingGetFirstOpenedPeriod

• Brigades
• Виробництво. Довідник бригад.

Post/api/dictionaries/production/Brigades/GetByCode
Post/api/dictionaries/production/Brigades/GetList
Post/api/dictionaries/production/Brigades/ReplaceBrig
Post/api/dictionaries/production/Brigades/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/production/Brigades/Creation
Post/api/dictionaries/production/Brigades/Update
Post/api/dictionaries/production/Brigades/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/production/Brigades/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/production/Brigades/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/production/Brigades/Prepare
Підготовити документ

• BrigadeWorkers
• Виробництво. Довідник бригад. Співробітники бригади.

Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/GetByBrigadeAndPerson
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/GetByBrigade
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/GetExtendedInfoByBrigade
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/GetByDateAndDepartment
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/Delete
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/DeleteList
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/DeleteByPerson
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/DeleteByBrigade
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/GetInfoByBrigadeAndTabNumber
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/GetAllFromKpuC1
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/Add
Post/api/dictionaries/production/brigades/workers/Update

• BudgArticle
• Бюджетування. Статті бюджетів

Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetListArticle
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetListArticleRst
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetListArticleAdd
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetArticleByRcd
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetArticleByCd
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetArticleByCdExt
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetArticleRstByCd
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/GetArticleAddByCd
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/Prepare
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/AddArticle
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/UpdateArticle

65



Керівництво програміста  | 1.3 - API

Post/api/finplanning/dictionaries/BudgArticle/DeleteArticle

• BudgCommon
• Бюджетування. Довідники

Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetPlanningHorizon
Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetPlanningInterval
Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetPlanningStatuses
Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetItemTypes
Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetValueTypes
Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetValueAmountTypes
Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetValueCurrencyTypes
Post/api/finplanning/dictionaries/common/GetBudgetVid

• BudgetAnalitical
• Бюджетування. Аналітика

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetAnalitical/DeleteAnlByLine

• BudgetCalc
• Бюджетування. Розрахунок

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalc/GetList
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalc/Get
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalc/Prepare
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalc/Create
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalc/Update
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalc/Delete

• BudgetCalcDetailed
• Бюджетування. Деталі розрахунку

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalcDetailed/GetList
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalcDetailed/Get
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalcDetailed/Prepare
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalcDetailed/Create
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalcDetailed/Update
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCalcDetailed/Delete

• BudgetCell
• Бюджетування. Осередки

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCell/GetList
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCell/Get
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCell/Prepare
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCell/Create
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCell/Update
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetCell/Delete

• BudgetColumn
• Бюджетування. Колонки

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetColumn/GetList
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetColumn/Get
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetColumn/Prepare
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetColumn/Create
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetColumn/Update
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Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetColumn/Delete

• BudgetData
• Бюджетування. Дані

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetData/DeleteByHeader

• BudgetDataHeader
• Бюджетування. Заголовки

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetDataHeader/GetNmrByTmpl

• BudgetDataS
• Бюджетування. Дані (S)

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetDataS/DeleteByHeader

• BudgetItemReference
• Бюджетування. Таблиця зв'язків статей

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetItemReference/DeleteByRef

• BudgetLine
• Бюджетування. Рядки

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetLine/GetNmrByTmpl

• BudgetPeriod
• Бюджетування. Періоди

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetPeriod/GetList
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetPeriod/Get
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetPeriod/Prepare
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetPeriod/Create
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetPeriod/Update
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetPeriod/Delete

• BudgetTemplate
• Бюджетування. Шаблони бюджетів

Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/GetListTemplate
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/GetTemplateByModel
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/GetTemplateByGroup
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/GetTemplateByRcd
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/GetTemplateByCd
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/GetTemplateByCdMdl
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/AddTemplate
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/UpdateTemplate
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/DeleteTemplate
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/CopyTemplate
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/Creation
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/Update
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/Delete
Видалити документ
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/DeleteList
Видалити документи
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Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/Copy
Копіювати документ
Post/api/finplanning/budgeting/BudgetTemplate/Prepare
Підготовити документ

• BudgetTmplScr
• Бюджетування. Зв'язок шаблонів зі сценаріями

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetTmplScr/DeleteByTmpl
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetTmplScr/DeleteByTmplPerNum

• BudgetView
• Контролер відображення бюджетів

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/view-template
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/view-budget
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/gettreedescriptiondesign
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/drilldowndesign
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/gettreedescription
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/drilldown
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/view-model
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgetView/data-model

• BudgGrpArticle
• Бюджетування. Групи статей бюджетів

Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/GetListGrpArticle
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/ListGrpArticle
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/GetGrpArticleByRcd
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/GetGrpArticleByPar
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/GetGrpArticleByCd
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/Prepare
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/AddGrpArticle
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/UpdateGrpArticle
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/DeleteGrpArticle
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/GetTreeDescription
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/DrillDown
Post/api/finplanning/dictionaries/BudgGrpArticle/Navigate

• BudgModel
• Бюджетування. Моделі бюджетів

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/GetListModel
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/GetModelByRcd
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/AddModel
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/UpdateModel
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/DeleteModel
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/Creation
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/Update
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/Delete
Видалити документ
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/DeleteList
Видалити документи
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Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/Copy
Копіювати документ
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgModel/Prepare
Підготовити документ

• BudgScript
• Бюджетування. Сценарії

Post/api/finplanning/dictionaries/budgscript/GetListScript
Post/api/finplanning/dictionaries/budgscript/GetScriptByRcd
Post/api/finplanning/dictionaries/budgscript/GetScriptByCd
Post/api/finplanning/dictionaries/budgscript/AddScript
Post/api/finplanning/dictionaries/budgscript/UpdateScript
Post/api/finplanning/dictionaries/budgscript/DeleteScript

• BudgTemplateGrp
• Бюджетування. Групи шаблонів бюджетів

Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/GetListTemplateGrp
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/GetTemplateGrpByRcd
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/GetTemplateGrpByPar
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/GetTemplateGrpByCd
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/AddTemplateGrp
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/UpdateTemplateGrp
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/DeleteTemplateGrp
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/GetTreeDescription
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/DrillDown
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/Navigate
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/Creation
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/Update
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/Delete
Видалити документ
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/DeleteList
Видалити документи
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/Copy
Копіювати документ
Post/api/finplanning/Budgeting/BudgTemplateGrp/Prepare
Підготовити документ

• BusinessProcessManagement
• Управління процесами

Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Get
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Gets
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Create
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Update
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Delete
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Deletions
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Prepare
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Creation
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/DeleteList
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Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Copy
Post/api/documentflow/businessprocessmanagement/Filter

• CalculationBillTemplates
• Виробництво. Шаблони відомостей калькуляції.

Post/api/dictionaries/production/CalculationBillTemplates/GetTypes

• Candidate
• Кандидати

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Candidate/GetCandidateComboList
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Candidate/GetStatusComboList
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Candidate/GetPhoto
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Candidate/SavePhoto
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Candidate/UnDelete
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Candidate/PrepareExperience

• CandidateDocument
• Контролер для роботи з Кандидатом (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateDocument/Prepare
Підготовити документ

• CandidateMove
• Кандидат на посаду

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMove/GetInfo
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMove/SetInfo

• CandidateMoveDocument
• Контролер для роботи з Кандидатом на посаду (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMoveDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMoveDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMoveDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMoveDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMoveDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMoveDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/CandidateMoveDocument/Prepare
Підготовити документ
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• Card
• Особова картка ОК-фото

Post/api/kdr/Card/GetPersonPhoto

• CardChamberOfJudge
• Картка працівника розділ: Палати (ОК)

Post/api/pay/CardChamberOfJudge/GetTab
Post/api/pay/CardChamberOfJudge/CheckBoss
Post/api/pay/CardChamberOfJudge/GetByRcd
Post/api/pay/CardChamberOfJudge/GetByKpu
Post/api/pay/CardChamberOfJudge/Save

• CardCriminalLiability
• Картка працівника розділ: Кримінальні справи (ОК)

Post/api/pay/CardCriminalLiability/GetTab
Post/api/pay/CardCriminalLiability/GetByRcd
Post/api/pay/CardCriminalLiability/SaveAll

• CardList
• Картотека ОЗ

Post/api/FixedAssets/CardList/BuildXMLOsnAtr
Post/api/FixedAssets/CardList/BuildXMLOsnDrg

• CardPanelOfJudge
• Картка працівника розділ: Колегії (ОК)

Post/api/pay/CardPanelOfJudge/GetTab
Post/api/pay/CardPanelOfJudge/CheckRootCol
Post/api/pay/CardPanelOfJudge/GetByRcd
Post/api/pay/CardPanelOfJudge/GetByCd
Post/api/pay/CardPanelOfJudge/Add
Post/api/pay/CardPanelOfJudge/Update
Post/api/pay/CardPanelOfJudge/DeleteByRcd

• CardPowersOfJudge
• Картка працівника розділ: Повноваження суддів (ОК)

Post/api/pay/CardPowersOfJudge/GetTab
Post/api/pay/CardPowersOfJudge/GetByRcd
Post/api/pay/CardPowersOfJudge/Save
Post/api/pay/CardPowersOfJudge/SaveAll

• CashOrders
• Касові документи

Post/api/cashaccounting/cashorders/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/cashaccounting/cashorders/Creation
Post/api/cashaccounting/cashorders/Update
Post/api/cashaccounting/cashorders/Delete
Видалити документ
Post/api/cashaccounting/cashorders/DeleteList
Видалити документи
Post/api/cashaccounting/cashorders/Copy
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Копіювати документ
Post/api/cashaccounting/cashorders/Prepare
Підготувати документ

• ChamberOfJudges
• Довідник Палат

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetNextCd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetByRcd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/GetByCd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/Add
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/Update
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/ChamberOfJudges/DeleteByRcd

• Charges
• Профіль співробітника (Постійні нарахування)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Charges/GetVariantsShowList
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Charges/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Charges/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Charges/Navigate

• ChartOfAccounts
• План рахунків

Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetSprPlss
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetSprPls
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/AddSprPls
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/ChangeSprPls
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/CheckUseRecordSprPls
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/DeleteSprPls
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/LoadSprPls
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetSprPlsListStringS
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetSprPlsListString
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetPlsBooks
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetPlsBook
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetPlsBooksAcs
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/AddPlsBook
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/ChangePlsBook
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/DeletePlsBook
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetWorkPlsBookDPer
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetPlsBookDPers
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetPlsBookDPer
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/AddPlsBookDPer
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/ChangePlsBookDPer
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/DeletePlsBookDPer
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/spFinPlsModifySDpk
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetSDpks
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/GetSDpk
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/AddSDpk
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/ChangeSDpk
Post/api/dictionaries/ChartOfAccounts/DeleteSDpk
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• City
• Довідник міст

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/Filter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/Creation
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/Update
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/Delete
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/City/Prepare
Підготувати документ

• ClassificationPosts
• Довідник Зовнішня класифікація посад

Post/api/dictionaries/Common/ClassificationPosts/GetList

• ClassifierProfessions
• Довідник Зовнішня класифікація посад

Post/api/dictionaries/Common/ClassifierProfessions/GetList

• ClassifierProfessionsZKPPTR
• Довідник Зовнішня класифікація посад

Post/api/dictionaries/Common/ClassifierProfessionsZKPPTR/GetList

• Common
• Consignee
• Звіти консигнатора

Post/api/consignee/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/consignee/Creation
Post/api/consignee/Update
Post/api/consignee/Delete
Видалити документ
Post/api/consignee/DeleteList
Видалити документи
Post/api/consignee/Copy
Копіювати документ
Post/api/consignee/Prepare
Підготувати документ

• ConsumerPriceIndexDirectory
• Контролер для роботи з довідником Індекс споживчих цін

Post/api/dictionaries/consumerpriceindexdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/consumerpriceindexdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/consumerpriceindexdirectory/Update
Post/api/dictionaries/consumerpriceindexdirectory/Delete
Видалити документ
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Post/api/dictionaries/consumerpriceindexdirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/consumerpriceindexdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/consumerpriceindexdirectory/Prepare
Підготувати документ

• Contacts
• Контакти (Адресна книга)

Post/api/link/Contacts/GetList
Post/api/link/Contacts/GetListGroupByFirstLetter
Post/api/link/Contacts/GetFullInfoList
Post/api/link/Contacts/GetFullInfoListGroupByFirstLetter
Post/api/link/Contacts/GetDetail
Post/api/link/Contacts/GetPhoto

• Contract
• Договори

Post/api/contractsmanagement/contracts/DogRecalcSum
Post/api/contractsmanagement/contracts/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/contractsmanagement/contracts/Creation
Post/api/contractsmanagement/contracts/Update
Post/api/contractsmanagement/contracts/Delete
Видалити документ
Post/api/contractsmanagement/contracts/DeleteList
Видалити документи
Post/api/contractsmanagement/contracts/Copy
Копіювати документ
Post/api/contractsmanagement/contracts/Prepare
Підготувати документ

• ContractActivityType
• Види діяльності

Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/GetList
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/Get
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/Prepare
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/Creation
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/Update
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/Delete
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/DeleteList
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/Copy
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractactivitytype/Filter

• ContractBalance
• Залишки по операціях договорів

Post/api/contractsmanagement/contractBalance/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/contractsmanagement/contractBalance/Creation
Post/api/contractsmanagement/contractBalance/Update
Post/api/contractsmanagement/contractBalance/Delete
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Видалити документ
Post/api/contractsmanagement/contractBalance/DeleteList
Видалити документи
Post/api/contractsmanagement/contractBalance/Copy
Копіювати документ
Post/api/contractsmanagement/contractBalance/Prepare
Підготувати документ

• ContractFine
• Роз'яснення історії штрафованій

Post/api/contractsmanagement/contractFine/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/contractsmanagement/contractFine/Creation
Post/api/contractsmanagement/contractFine/Update
Post/api/contractsmanagement/contractFine/Delete
Видалити документ
Post/api/contractsmanagement/contractFine/DeleteList
Видалити документи
Post/api/contractsmanagement/contractFine/Copy
Копіювати документ
Post/api/contractsmanagement/contractFine/Prepare
Підготувати документ

• ContractGroup
• Групи договорів

Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/Get
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/contractgroup/GetList

• ContractHistory
• Історія штрафованій

Post/api/contractsmanagement/contractHistory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/contractsmanagement/contractHistory/Creation
Post/api/contractsmanagement/contractHistory/Update
Post/api/contractsmanagement/contractHistory/Delete
Видалити документ
Post/api/contractsmanagement/contractHistory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/contractsmanagement/contractHistory/Copy
Копіювати документ
Post/api/contractsmanagement/contractHistory/Prepare
Підготувати документ

• ContractIsp
• Виконувані договори
• ContractOperation
• Операції договорів

Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/CalculationSum
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/CalculationOperationSum
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/DogOprRecalc
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/Get
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Отримати документ по ІД
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/Creation
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/Update
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/Delete
Видалити документ
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/DeleteList
Видалити документи
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/Copy
Копіювати документ
Post/api/contractsmanagement/contractsOperation/Prepare
Підготувати документ

• ContractRequisites
• Реквізити договорів

Post/api/contractsmanagement/contractrequisites/GetOnDocumentCode
Post/api/contractsmanagement/contractrequisites/GetOnDocumentAndRequisiteCode
Post/api/contractsmanagement/contractrequisites/GetListOnOperationCode
Post/api/contractsmanagement/contractrequisites/GetListOnDocumentCode
Post/api/contractsmanagement/contractrequisites/Add
Post/api/contractsmanagement/contractrequisites/Update
Post/api/contractsmanagement/contractrequisites/Delete

• CostCenter
• Контролер для роботи з Довідником центрів витрат

Post/api/dictionaries/CostCenterController/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/CostCenterController/Creation
Post/api/dictionaries/CostCenterController/Update
Post/api/dictionaries/CostCenterController/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/CostCenterController/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/CostCenterController/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/CostCenterController/Prepare
Підготувати документ

• CostStatements
• Розрахунок собівартості

Post/api/logistic/stocks/coststatements/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/stocks/coststatements/Creation
Post/api/logistic/stocks/coststatements/Update
Post/api/logistic/stocks/coststatements/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/stocks/coststatements/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/stocks/coststatements/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/stocks/coststatements/Prepare
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Підготувати документ

• CounterCard
• Картотека лічильників.

Post/api/billing/countercard/Gets
Post/api/billing/countercard/GetsByPersonalAccountInfo
Post/api/billing/countercard/Get
Post/api/billing/countercard/GetInfo
Post/api/billing/countercard/Save
Post/api/billing/countercard/Delete

• CounterIndication
• Показання лічильника.

Post/api/billing/counterindication/Gets
Post/api/billing/counterindication/GetInfo
Post/api/billing/counterindication/Get
Post/api/billing/counterindication/Save
Post/api/billing/counterindication/Delete
Post/api/billing/counterindication/ChangesValues
Post/api/billing/counterindication/TestChanges

• Country
• Довідник країн

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/Creation
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/Update
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/Delete
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Country/Prepare
Підготувати документ

• CrmCommon
• Загальна частина CRM

Post/api/crm/crmcommon/GetUserIdByWorkerOrProject
Post/api/crm/crmcommon/CreateCounterpartyWithPhone
Post/api/crm/crmcommon/GetAddrAndContPersByIdAndPhone
Post/api/crm/crmcommon/GetContactPiopleByCounterparty

• CrmDocLink
• Зв'язки документів CRM

Post/api/crm/crmdoclink/Get
Post/api/crm/crmdoclink/GetTemp
Post/api/crm/crmdoclink/GetJobIdByEventTemp
Post/api/crm/crmdoclink/GetList

• CrmDocLinkArchive
• Архів зв'язок документів CRM
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Post/api/crm/crmdoclink/archive/Get
Post/api/crm/crmdoclink/archive/GetByDoc
Post/api/crm/crmdoclink/archive/GetIdsByDoc
Post/api/crm/crmdoclink/archive/GetIdsByEvent

• CrmEvent
• Подія

Post/Api/Crm/CrmEvent/MoveOnDate
Post/Api/Crm/CrmEvent/Clone
Post/Api/Crm/CrmEvent/CloneList
Post/Api/Crm/CrmEvent/CreatePhoneCallEvent
Post/Api/Crm/CrmEvent/UpdatePhoneCallEvent
Post/Api/Crm/CrmEvent/GetList
Post/Api/Crm/CrmEvent/GetDateCounts
Post/Api/Crm/CrmEvent/ValidateDoc
Post/Api/Crm/CrmEvent/DeleteList1
Post/Api/Crm/CrmEvent/Move
Post/Api/Crm/CrmEvent/MoveList
Post/Api/Crm/CrmEvent/GetCounterpartyInfo
Post/Api/Crm/CrmEvent/Get
Отримати документ по ІД
Post/Api/Crm/CrmEvent/Creation
Post/Api/Crm/CrmEvent/Update
Post/Api/Crm/CrmEvent/Delete
Видалити документ
Post/Api/Crm/CrmEvent/DeleteList
Видалити документи
Post/Api/Crm/CrmEvent/Copy
Копіювати документ
Post/Api/Crm/CrmEvent/Prepare
Підготувати документ

• CrmEventArchive
• Архів подій

Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/GetList
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/GetDateCounts
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/ValidateDoc
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/DeleteList1
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Move
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/MoveList
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/GetCounterpartyInfo
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Get
Отримати документ по ІД
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Creation
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Update
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Delete
Видалити документ
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/DeleteList
Видалити документи
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Copy
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Копіювати документ
Post/Api/Crm/CrmEvent/Archive/Prepare
Підготувати документ

• CrmJob
• Задача

Post/Api/Crm/CrmJob/GetList
Post/Api/Crm/CrmJob/GetDateCounts
Post/Api/Crm/CrmJob/Quit
Post/Api/Crm/CrmJob/Create
Post/Api/Crm/CrmJob/Get
Отримати документ по ІД
Post/Api/Crm/CrmJob/Creation
Post/Api/Crm/CrmJob/Update
Post/Api/Crm/CrmJob/Delete
Видалити документ
Post/Api/Crm/CrmJob/DeleteList
Видалити документи
Post/Api/Crm/CrmJob/Copy
Копіювати документ
Post/Api/Crm/CrmJob/Prepare
Підготувати документ

• CrmJobDependency
• Залежності в задачах

Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/GetByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/DeleteByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/GetTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/CreateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/AddTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/UpdateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/DeleteTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/Get
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/GetByOptionalKey
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/Creation
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/CreateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/Update
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/UpdateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/Delete
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/DeleteList
Post/Api/Crm/CrmJob/Dependencies/DeleteByOptionalKey

• CrmJobHistory
• Історії задач

Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/GetByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/DeleteByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/GetTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/CreateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/AddTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/UpdateTemp
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Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/DeleteTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/Get
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/GetByOptionalKey
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/Creation
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/CreateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/Update
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/UpdateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/Delete
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/DeleteList
Post/Api/Crm/CrmJob/Histories/DeleteByOptionalKey

• CrmJobPerformer
• Виконавець задачі

Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetTypes
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetWorkersByType
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetWorkersByType2
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/DeleteByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/CreateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/AddTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/UpdateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/DeleteTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/Get
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/GetByOptionalKey
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/Creation
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/CreateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/Update
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/UpdateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/Delete
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/DeleteList
Post/Api/Crm/CrmJob/Performers/DeleteByOptionalKey

• CrmJobReminder
• Нагадування в задачах

Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/GetByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/DeleteByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/GetTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/CreateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/AddTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/UpdateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/DeleteTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/Get
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/GetByOptionalKey
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/Creation
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/CreateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/Update
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/UpdateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/Delete
Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/DeleteList
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Post/Api/Crm/CrmJob/Reminders/DeleteByOptionalKey

• CrmJobRepeat
• Повторення в задачах

Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/GetByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/DeleteByJob
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/GetTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/CreateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/AddTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/UpdateTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/DeleteTemp
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/Get
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/GetByOptionalKey
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/Creation
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/CreateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/Update
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/UpdateList
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/Delete
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/DeleteList
Post/Api/Crm/CrmJob/Repeats/DeleteByOptionalKey

• CrmProject
• Проект

Post/api/crm/CrmProject/GetInfo
Post/api/crm/CrmProject/GetList
Post/api/crm/CrmProject/GetIdNameList
Post/api/crm/CrmProject/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/crm/CrmProject/Creation
Post/api/crm/CrmProject/Update
Post/api/crm/CrmProject/Delete
Видалити документ
Post/api/crm/CrmProject/DeleteList
Видалити документи
Post/api/crm/CrmProject/Copy
Копіювати документ
Post/api/crm/CrmProject/Prepare
Підготувати документ

• CrmProjectWorker
• Працівники в проекти

Post/api/crm/crmproject/worker/Get
Post/api/crm/crmproject/worker/GetByOptionalKey
Post/api/crm/crmproject/worker/Creation
Post/api/crm/crmproject/worker/CreateList
Post/api/crm/crmproject/worker/Update
Post/api/crm/crmproject/worker/UpdateList
Post/api/crm/crmproject/worker/Delete
Post/api/crm/crmproject/worker/DeleteList
Post/api/crm/crmproject/worker/DeleteByOptionalKey

81



Керівництво програміста  | 1.3 - API

• CrmSettings
• Налаштування параметрів CRM

Post/api/crm/crmsettings/Get
Post/api/crm/crmsettings/Add
Post/api/crm/crmsettings/Update
Post/api/crm/crmsettings/Delete
Post/api/crm/crmsettings/GetUserSettingsInfos

• CrmUserSettings
• Налаштування параметрів CRM по користувачу

Post/api/crm/crmsettings/user/Get
Post/api/crm/crmsettings/user/GetByUser
Post/api/crm/crmsettings/user/Get
Post/api/crm/crmsettings/user/Add
Post/api/crm/crmsettings/user/Update
Post/api/crm/crmsettings/user/Delete
Post/api/crm/crmsettings/user/GetUserSettingsInfos

• CrtAdr
• Адреса картки підприємства (UA)

Post/api/dictionaries/CrtAdr/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/CrtAdr/Creation
Post/api/dictionaries/CrtAdr/Update
Post/api/dictionaries/CrtAdr/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/CrtAdr/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/CrtAdr/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/CrtAdr/Prepare
Підготувати документ

• CrtFrm
• Картка підприємства

Post/api/dictionaries/CrtFrm/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/CrtFrm/Creation
Post/api/dictionaries/CrtFrm/Update
Post/api/dictionaries/CrtFrm/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/CrtFrm/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/CrtFrm/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/CrtFrm/Prepare
Підготувати документ

• CrtFrmParam
• Параметри підприємства
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Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/GetList
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/GetParam
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/PutParam
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/Creation
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/Update
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/CrtFrmParam/Prepare
Підготувати документ

• CrtSch
• Рахунки картки підприємства (UA)

Post/api/dictionaries/CrtSch/GetsAll
Post/api/dictionaries/CrtSch/GetSchBnk
Post/api/dictionaries/CrtSch/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/CrtSch/Creation
Post/api/dictionaries/CrtSch/Update
Post/api/dictionaries/CrtSch/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/CrtSch/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/CrtSch/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/CrtSch/Prepare
Підготувати документ

• CrtTlf
• Телефони картки підприємства (UA)

Post/api/dictionaries/CrtTlf/GetsAll
Post/api/dictionaries/CrtTlf/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/CrtTlf/Creation
Post/api/dictionaries/CrtTlf/Update
Post/api/dictionaries/CrtTlf/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/CrtTlf/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/CrtTlf/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/CrtTlf/Prepare
Підготувати документ

• Currency
• Типи валют
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Post/api/dictionaries/Common/Currency/GetList
Post/api/dictionaries/Common/Currency/Get
Post/api/dictionaries/Common/Currency/GetByName
Post/api/dictionaries/Common/Currency/Add
Post/api/dictionaries/Common/Currency/Update
Post/api/dictionaries/Common/Currency/Save
Post/api/dictionaries/Common/Currency/Delete

• CurrencyCourse
• Курси валют

Post/api/dictionaries/Common/CurrencyCourse/Get
Post/api/dictionaries/Common/CurrencyCourse/GetCurrentCourse

• CurrencyDetails
• Тарифи банка

Post/api/dictionaries/Common/CurrencyDetails/Get
Post/api/dictionaries/Common/CurrencyDetails/Add
Post/api/dictionaries/Common/CurrencyDetails/Delete

• CurrencyQuotation
• Котирування валют

Post/api/dictionaries/Common/CurrencyQuotation/GetList
Post/api/dictionaries/Common/CurrencyQuotation/Get

• CustomDocumentSettings
• Користувацькі налаштування (для документів)

Post/api/production/common/CustomDocumentSettings/Load
Post/api/production/common/CustomDocumentSettings/Save

• Deducated
• Профіль співробітника (Постійні утримання)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Deducated/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Deducated/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Deducated/Navigate

• DefectCauses
• Довідник причин виробничого браку

Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/GetByCode
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/GetList
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/Creation
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/Update
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/production/DefectCauses/Prepare
Підготувати документ
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• DeliverNote
• Документ прийомо-здавальних накладних

Post/api/production/DeliverNote/GetList
Post/api/production/DeliverNote/GetBriefList
Post/api/production/DeliverNote/GetBaseDocInfo
Post/api/production/DeliverNote/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/DeliverNote/Creation
Post/api/production/DeliverNote/Update
Post/api/production/DeliverNote/Delete
Видалити документ
Post/api/production/DeliverNote/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/DeliverNote/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/DeliverNote/Prepare
Підготувати документ

• DeliveryTerms
• Довідник умов доставляння

Post/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD/Gets
Post/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD/Get
Post/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD/Save
Post/api/dictionaries/logistic/trade/SklUD/Delete

• DepartmentsDirectory
• Контролер для роботи з Довідником підрозділів

Post/api/dictionaries/departmentsdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/departmentsdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/departmentsdirectory/Update
Post/api/dictionaries/departmentsdirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/departmentsdirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/departmentsdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/departmentsdirectory/Prepare
Підготувати документ

• DepartmentsTypeDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Типи організаційних одиниць

Post/api/dictionaries/departmentstypedirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/departmentstypedirectory/Creation
Post/api/dictionaries/departmentstypedirectory/Update
Post/api/dictionaries/departmentstypedirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/departmentstypedirectory/DeleteList
Видалити документи
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Post/api/dictionaries/departmentstypedirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/departmentstypedirectory/Prepare
Підготувати документ

• Deprecation
• Документ амортизація ОЗ

Post/api/FixedAssets/deprecationdocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/FixedAssets/deprecationdocuments/Creation
Post/api/FixedAssets/deprecationdocuments/Update
Post/api/FixedAssets/deprecationdocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/FixedAssets/deprecationdocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/FixedAssets/deprecationdocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/FixedAssets/deprecationdocuments/Prepare
Підготувати документ

• DictionaryDescript
• Короткі описи структур бази даних Довідників

Post/api/dictionaries/dictionaryDescript/Refresh

• DirectionOfActivityDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Напрямків діяльності

Post/api/dictionaries/directionofactivitydirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/directionofactivitydirectory/Creation
Post/api/dictionaries/directionofactivitydirectory/Update
Post/api/dictionaries/directionofactivitydirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/directionofactivitydirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/directionofactivitydirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/directionofactivitydirectory/Prepare
Підготувати документ

• DirectoryNavigate
• Контролер для роботи з Управлінням персоналом / Налаштування / Довідники )

Post/api/humanresourcesmanagement/settings/DirectoryNavigate/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/settings/DirectoryNavigate/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/settings/DirectoryNavigate/Navigate

• DirectoryNavigate
• Контролер для роботи з Менеджментом персоналу (HRM) / Налаштування / Довідники
• Discount
• Довідник знижок для позицій прейскуранта

Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount/Get
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount/GetByPriceListRcd
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Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount/GetByPriceListSpecificationRcd
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/Discount/GetByPriceListRcdAndNomenclatureRcd

• Discuss
• Обговорення.

Post/api/core/discuss/add
Додати один коментар для документа.
Post/api/core/discuss/deleteById
Видалити коментар по id.
Post/api/core/discuss/get
Отримати всі коментарі для документа.
Post/api/core/discuss/updateComment
Оновити коментар

• District
• Довідник районів

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/Filter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/Creation
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/Update
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/Delete
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/District/Prepare
Підготувати документ

• Document
• Список документів

Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/GetByHdr
Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/Creation
Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/Update
Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/Delete
Видалити документ
Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/DeleteList
Видалити документи
Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/Copy
Копіювати документ
Post/api/GeneralAccountingBook/Documents/Prepare
Підготувати документ

• DocumentAnalitics
• Рознесення документа

Post/api/documentexecute/DocumentAnalitics/GetList
Post/api/documentexecute/DocumentAnalitics/Save
Post/api/documentexecute/DocumentAnalitics/Delete
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• DocumentExchangeDocument
• Налаштування обміну документами

Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/CreateFromExport
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/Creation
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/Update
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/Delete
Видалити документ
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/Copy
Копіювати документ
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeDocument/Prepare
Підготувати документ

• DocumentExchangeISMP
• Робота з системою маркування товарів ГИС МТ

Post/api/documentexchange/ismp/GetAuthCode
Post/api/documentexchange/ismp/GetToken
Post/api/documentexchange/ismp/UploadDocument
Post/api/documentexchange/ismp/GetIncomeDocuments
Post/api/documentexchange/ismp/GetCisList
Post/api/documentexchange/ismp/UploadAcceptGoodsDocument
Post/api/documentexchange/ismp/UploadAggregationDocument
Post/api/documentexchange/ismp/UploadReaggregationDocument
Post/api/documentexchange/ismp/UploadDisaggregationDocument

• DocumentExchangeMDLP
• Робота з системою маркування товарів ІС "Маркування" МДЛП.

Post/api/documentexchange/mdlp/GetAuthCode
Post/api/documentexchange/mdlp/GetToken
Post/api/documentexchange/mdlp/UploadDocument
Post/api/documentexchange/mdlp/GetDocumentStatus
Post/api/documentexchange/mdlp/GetTicket
Post/api/documentexchange/mdlp/GetFullDocument
Post/api/documentexchange/mdlp/GetIncomeDocuments
Post/api/documentexchange/mdlp/GetSsccHierarchy
Post/api/documentexchange/mdlp/GetSgtins
Post/api/documentexchange/mdlp/GetSgtinsByList
Post/api/documentexchange/mdlp/GetPublicSgtinsByList

• DocumentExchangeSettings
• Налаштування обміну документами

Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/GetByType
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Get
Отримати документ по ІД
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Creation
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Update
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Delete
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Видалити документ
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/DeleteList
Видалити документи
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Copy
Копіювати документ
Post/Api/DocumentExchange/DocumentExchangeSettings/Prepare
Підготувати документ

• DocumentFlowDocument
• Документи документообігу.

Post/api/documentflow/document/GetList
Отримати всі документи документообігу.
Post/api/documentflow/document/GetByTemplateId
Отримати документи шаблона документообігу.
Post/api/documentflow/document/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/documentflow/document/Creation
Post/api/documentflow/document/Update
Post/api/documentflow/document/Delete
Видалити документ
Post/api/documentflow/document/DeleteList
Видалити документи
Post/api/documentflow/document/Copy
Копіювати документ
Post/api/documentflow/document/Prepare
Підготувати документ

• DocumentFlowFieldSetting
• Поля документообігу. Налаштування.

Post/api/documentflow/fieldSetting/get
Отримати всі поля документообігу для налаштування.
Post/api/documentflow/fieldSetting/getById
Отримати одне поле документообігу для налаштування по ідентифікатору.
Post/api/documentflow/fieldSetting/add
Додати поле документообігу.
Post/api/documentflow/fieldSetting/update
Оновити поле документообігу.
Post/api/documentflow/fieldSetting/delete
Видалити поле документообігу.

• DocumentFlowFieldValue
• Поля документообігу. Значення.

Post/api/documentflow/fieldValue/getByDocumentId
Отримати значення полів по ідентифікатору документа документообігу.
Post/api/documentflow/fieldValue/getChangeHistoryByDocumentId
Отримати історію змін значень полів по ідентифікатору документа документообігу.
Post/api/documentflow/fieldValue/update
Оновити значення полів документа та специфікацій.
Post/api/documentflow/fieldValue/deleteByDocumentId
Видалити всі значення полів документу та специфікацій включаючи історію.
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• DocumentTemplateFieldSetting
• Поля, використовувані в шаблонах документів документообігу. Налаштування.

Post/api/documentflow/documentTemplateFieldSetting/getByTemplateId
Отримати поля шаблону документу документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateFieldSetting/getById
Отримати одне поле шаблону документу документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateFieldSetting/add
Додати поле в шаблон документу документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateFieldSetting/update
Оновити поле в шаблоні документі документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateFieldSetting/delete
Видалити поле з шаблону документу документообігу.

• DocumentTemplateSetting
• Шаблони документів документообігу. Налаштування.

Post/api/documentflow/documentTemplateSetting/get
Отримати всі шаблони документів.
Post/api/documentflow/documentTemplateSetting/getByTypeId
Отримати шаблони документів по типу (розділу) документів.
Post/api/documentflow/documentTemplateSetting/getById
Отримати один шаблон документу.
Post/api/documentflow/documentTemplateSetting/getTree
Дерево розділів та шаблонів. Отримати всі шаблони документів у вигляді дерева по розділах.
Post/api/documentflow/documentTemplateSetting/add
Додати шаблон документа.
Post/api/documentflow/documentTemplateSetting/update
Оновити шаблон документа.
Post/api/documentflow/documentTemplateSetting/delete
Видалити шаблон документа документообігу.

• DocumentTemplateSpecSetting
• Специфікація шаблона документа документообігу. Налаштування.

Post/api/documentflow/documentTemplateSpecSetting/getByTemplateId
Отримати специфікації по шаблону документу документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateSpecSetting/getById
Отримати одну специфікацію шаблона документу документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateSpecSetting/add
Додати специфікацію шаблона документу документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateSpecSetting/update
Оновити специфікацію шаблона документа документообігу.
Post/api/documentflow/documentTemplateSpecSetting/delete
Видалити специфікацію шаблона документа документообігу.

• DocumentTypeSetting
• Розділи (типи) шаблонів документів документообігу. Налаштування.

Post/api/documentflow/documentTypeSetting/get
Отримати всі типи документів.
Post/api/documentflow/documentTypeSetting/getById
Отримати тип документу по ідентифікатору.
Post/api/documentflow/documentTypeSetting/add
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Додати тип документу (розділ).
Post/api/documentflow/documentTypeSetting/update
Оновити тип документу документообігу.
Post/api/documentflow/documentTypeSetting/delete
Видалити тип документу документообігу.

• Education
• Профіль співробітника (Освіта)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Education/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Education/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Education/Navigate

• EIGrpSpr
• Системний Довідник груп одиниць виміру.

Post/api/dictionaries/EiGrp/Save
Post/api/dictionaries/EiGrp/SetBaseEI
Post/api/dictionaries/EiGrp/isEmptyGrp
Post/api/dictionaries/EiGrp/DelLogic
Post/api/dictionaries/EiGrp/UnDelLogic
Post/api/dictionaries/EiGrp/DelPhysic
Post/api/dictionaries/EiGrp/Get
Post/api/dictionaries/EiGrp/GetAll
Post/api/dictionaries/EiGrp/PrepareGrp

• EISpr
• Системний Довідник одиниць виміру (ОВ).

Post/api/dictionaries/EiSpr/GetTreeAll
Post/api/dictionaries/EiSpr/Save
Post/api/dictionaries/EiSpr/SaveEI
Post/api/dictionaries/EiSpr/GetBySh
Post/api/dictionaries/EiSpr/GetDelBySh
Post/api/dictionaries/EiSpr/UnDelLogic
Post/api/dictionaries/EiSpr/DelLogic
Post/api/dictionaries/EiSpr/DelPhysic
Post/api/dictionaries/EiSpr/GetAll
Post/api/dictionaries/EiSpr/GetAllUnits
Post/api/dictionaries/EiSpr/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/EiSpr/Creation
Post/api/dictionaries/EiSpr/Update
Post/api/dictionaries/EiSpr/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/EiSpr/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/EiSpr/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/EiSpr/Prepare
Підготувати документ

• EmployeesListDirectory
• Контролер для роботи зі списком співробітників
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Post/api/dictionaries/Common/EmployeesListDirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/EmployeesListDirectory/Creation
Post/api/dictionaries/Common/EmployeesListDirectory/Update
Post/api/dictionaries/Common/EmployeesListDirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Common/EmployeesListDirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/Common/EmployeesListDirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/EmployeesListDirectory/Prepare
Підготувати документ

• EnterpriseCard
• Картка підприємства

Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Get
Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/GetByEGRPOU

• EnterpriseCardBySte
• Картка підприємства в розрізі структурних одиниць

Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/GetList
Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Get
Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/GetInCurrentScheme
Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/GetEnterpriseAccounts
Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Add
Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Update
Post/api/dictionaries/Common/EnterpriseCardBySte/Delete

• Entries
• Реєстр проводок

Post/api/GeneralAccountingBook/Entries/BuildXMLSrdStt

• EntryMemo
• Меморіальні ордери

Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/Gets
Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/Creation
Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/Update
Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/Delete
Видалити документ
Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/DeleteList
Видалити документи
Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/Copy
Копіювати документ
Post/api/GeneralAccountingBook/EntryMemo/Prepare
Підготувати документ

• EventTypes
• Загальний Довідник типів подій

Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/GetByCode
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Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/GetList
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/GetNumerable
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/Creation
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/Update
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/crm/EventTypes/Prepare
Підготувати документ

• ExpeditionDefectAct
• Акт на експедиційний брак (АЕБ)

Post/api/production/ExpeditionDefectAct/GetList
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/GetBriefList
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/GetBaseDocInfo
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/Creation
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/Update
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/Delete
Видалити документ
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/ExpeditionDefectAct/Prepare
Підготувати документ

• ExpenseReport
• Авансові звіти

Post/api/cashaccounting/expensereports/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/cashaccounting/expensereports/Creation
Post/api/cashaccounting/expensereports/Update
Post/api/cashaccounting/expensereports/Delete
Видалити документ
Post/api/cashaccounting/expensereports/DeleteList
Видалити документи
Post/api/cashaccounting/expensereports/Copy
Копіювати документ
Post/api/cashaccounting/expensereports/Prepare
Підготувати документ

• Ezs
• ЕЗС
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Post/api/dictionaries/Common/EZS/Get
Post/api/dictionaries/Common/EZS/GetList

• FamilyAndContacts
• Профіль співробітника (Сім'я та контакти)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/FamilyAndContacts/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/FamilyAndContacts/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/FamilyAndContacts/Navigate

• FastReport
• Робота зі звітами FastReport

Post/api/fastreport/GetReportUrl
Post/api/fastreport/EnumerateResources
Post/api/fastreport/EnumerateScriptObjects
Post/api/fastreport/GetMethodInfo
Post/api/fastreport/EnumerateXmlRegistry
Post/api/fastreport/GetXmlModel
Post/api/fastreport/GetSqlStructure
Post/api/fastreport/GetReport
Post/api/fastreport/SaveReport
Post/api/fastreport/CompileReport

• FileUtils
• Робота з файлами FastReport

Post/api/fastreport/FindFreeName

• FinancialAnalitics
• Рух коштів

Post/api/cashaccounting/financialanalitics/Get

• FinePeriod
• Періоди пені

Post/api/Billing/FinePeriod/Get
Post/api/Billing/FinePeriod/GetCurrentPeriod
Post/api/Billing/FinePeriod/Add
Post/api/Billing/FinePeriod/Update
Post/api/Billing/FinePeriod/Delete

• FinEstimateEvents
• Кошторис заходів

Post/api/finplanning/finestimateevents/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/finplanning/finestimateevents/Creation
Post/api/finplanning/finestimateevents/Update
Post/api/finplanning/finestimateevents/Delete
Видалити документ
Post/api/finplanning/finestimateevents/DeleteList
Видалити документи
Post/api/finplanning/finestimateevents/Copy
Копіювати документ
Post/api/finplanning/finestimateevents/Prepare
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Підготувати документ

• FirmStructure
• Структура організації

Post/api/link/FirmStructure/GetList
Post/api/link/FirmStructure/GetDetail

• ForeignInvoices
• Рахунки-фактури

Post/api/taxaccounting/foreigninvoices/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/taxaccounting/foreigninvoices/Creation
Post/api/taxaccounting/foreigninvoices/Update
Post/api/taxaccounting/foreigninvoices/Delete
Видалити документ
Post/api/taxaccounting/foreigninvoices/DeleteList
Видалити документи
Post/api/taxaccounting/foreigninvoices/Copy
Копіювати документ
Post/api/taxaccounting/foreigninvoices/Prepare
Підготувати документ

• FormGenerator
• Робота з модулем системи

Post/api/formgenerator/InitModule
Post/api/formgenerator/GetModule
Post/api/formgenerator/GetMenu
Post/api/formgenerator/GetActionManager
Post/api/formgenerator/TerminateModule
Post/api/formgenerator/GetDocument
Post/api/formgenerator/GetDocumentInstance
Post/api/formgenerator/MenuDocumentRun

• FormGeneratorDesigner
• Робота с дизайнером форм

Post/api/formgenerator/GetDesignerSettings
Post/api/formgenerator/GetsDesignerSettings
Post/api/formgenerator/CreateDesignerSettings
Post/api/formgenerator/UpdateDesignerSettings
Post/api/formgenerator/DeleteDesignerSettings
Post/api/formgenerator/GetTreeDocuments

• FormGeneratorDesignerDictionary
• Робота з дизайнером Довідників

Post/api/formgenerator/GetDesignerDictionary
Post/api/formgenerator/GetDesignerDictionarySettings
Post/api/formgenerator/GetsDesignerDictionarySettings
Post/api/formgenerator/CreateDesignerDictionarySettings
Post/api/formgenerator/UpdateDesignerDictionarySettings
Post/api/formgenerator/DeleteDesignerDictionarySettings
Post/api/formgenerator/GetTreeDictionaryDocuments
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• FormGeneratorDesignerModule
• Робота з модулем системи

Post/api/formgenerator/GetTreeModules
Post/api/formgenerator/GetDesignerModule
Post/api/formgenerator/GetDesignerModules
Post/api/formgenerator/GetDesignerModuleByCode
Post/api/formgenerator/CreateDesignerModule
Post/api/formgenerator/UpdateDesignerModule
Post/api/formgenerator/DeleteDesignerModule
Post/api/formgenerator/GetControllersDescription
Post/api/formgenerator/GetMethodDescription
Post/api/formgenerator/GetXmlStructure
Post/api/formgenerator/GetBusinessProcess
Post/api/formgenerator/GetScreenForm

• FunctionsOrganizationalUnits
• Контролер для роботи з Довідником Функції організаційних одиниць

Post/api/dictionaries/functionsorganizationalunits/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/functionsorganizationalunits/Creation
Post/api/dictionaries/functionsorganizationalunits/Update
Post/api/dictionaries/functionsorganizationalunits/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/functionsorganizationalunits/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/functionsorganizationalunits/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/functionsorganizationalunits/Prepare
Підготувати документ

• GoalAssigningDocument
• Контролер для роботи з призначенням цілей (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/Calc
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalAssigningDocument/Prepare
Підготувати документ

• GoalDocument
• Контролер для роботи з Цілями (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalDocument/Get
Отримати документ по ІД
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Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/GoalDocument/Prepare
Підготувати документ

• GroupHistory
• Довідник Ведення історії договорів

Post/api/contractsmanagement/dictionaries/grouphistory/Get
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/grouphistory/Add
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/grouphistory/Update
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/grouphistory/Delete

• GroupPostsDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Груп посад

Post/api/dictionaries/grouppostsdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/grouppostsdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/grouppostsdirectory/Update
Post/api/dictionaries/grouppostsdirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/grouppostsdirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/grouppostsdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/grouppostsdirectory/Prepare
Підготувати документ

• Header
• Профіль співробітника (Заголовок профілю)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Header/Get

• HousesUtilities
• Довідник будинків обліку комунальних послуг

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/HouseUtilities/Get
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/HouseUtilities/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/HouseUtilities/GetByFilter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/HouseUtilities/Filter

• Hub

Post/api/sys/Hub/SendToStation
Post/api/sys/Hub/SendToAll

• Income
• Профіль співробітника (Доходи)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Income/GetPeriodList
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Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Income/GetCalculationSheet
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Income/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Income/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Income/Navigate

• IncomeCharges
• Профіль співробітника (Доходи-Нарахування)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/IncomeCharges/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/IncomeCharges/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/IncomeCharges/Navigate

• IncomeDeducated
• Профіль співробітника (Доходи-РЛ Утримання)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/IncomeDeducated/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/IncomeDeducated/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/IncomeDeducated/Navigate

• Information

Get/api/about
Post/api/core/is-intellect-service
Post/api/core/moodle-config

• IntegratedDirectory
• Інтегрований Довідник (Фінанси)

Post/api/dictionaries/Common/IntegratedDirectory/GetByDirectoryCode

• InternalMovementWaybill
• Накладна на внутрішнє переміщення (НВП)

Post/api/production/InternalMovementWaybill/GetList
Post/api/production/InternalMovementWaybill/GetBriefList
Post/api/production/InternalMovementWaybill/GetBaseDocInfo
Post/api/production/InternalMovementWaybill/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/InternalMovementWaybill/Creation
Post/api/production/InternalMovementWaybill/Update
Post/api/production/InternalMovementWaybill/Delete
Видалити документ
Post/api/production/InternalMovementWaybill/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/InternalMovementWaybill/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/InternalMovementWaybill/Prepare
Підготувати документ

• Inventory
• Відомости інвентаризації ОЗ

Post/api/FixedAssets/Inventory/CreateInventory
Post/api/FixedAssets/Inventory/GetInventory
Post/api/FixedAssets/Inventory/CreateUnaccontedObject

• InventoryDocument
• Документи інвентаризації
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Post/api/cashaccounting/inventorydocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/cashaccounting/inventorydocuments/Creation
Post/api/cashaccounting/inventorydocuments/Update
Post/api/cashaccounting/inventorydocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/cashaccounting/inventorydocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/cashaccounting/inventorydocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/cashaccounting/inventorydocuments/Prepare
Підготувати документ

• InventoryDocuments
• Документ інвентаризація ОЗ

Post/api/FixedAssets/inventorydocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/FixedAssets/inventorydocuments/Creation
Post/api/FixedAssets/inventorydocuments/Update
Post/api/FixedAssets/inventorydocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/FixedAssets/inventorydocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/FixedAssets/inventorydocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/FixedAssets/inventorydocuments/Prepare
Підготувати документ

• InventoryStatements
• Інвентаризація запасів

Post/api/logistic/stocks/inventorystatements/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/stocks/inventorystatements/Creation
Post/api/logistic/stocks/inventorystatements/Update
Post/api/logistic/stocks/inventorystatements/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/stocks/inventorystatements/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/stocks/inventorystatements/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/stocks/inventorystatements/Prepare
Підготувати документ

• Invoice
• Накладна/Акт

Post/api/logistic/trade/invoice/GetsStructuralUnit
Post/api/logistic/trade/invoice/TransDocumentEDOExport
Post/api/logistic/trade/invoice/TransDocumentEDOImport
Post/api/logistic/trade/invoice/Get
Отримати документ по ІД
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Post/api/logistic/trade/invoice/Creation
Post/api/logistic/trade/invoice/Update
Post/api/logistic/trade/invoice/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/trade/invoice/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/invoice/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/invoice/Prepare
Підготувати документ

• IsproSrv

Post/api/sys/IsproSrv/TestPrtMode
Post/api/sys/IsproSrv/TestModule
Post/api/sys/IsproSrv/GetPrtMode
Post/api/sys/IsproSrv/GetMaxRecords
Post/api/sys/IsproSrv/StartModule
Post/api/sys/IsproSrv/StopModule
Post/api/sys/IsproSrv/GetLicClientInfoList
Post/api/sys/IsproSrv/ShutdownServer
Post/api/sys/IsproSrv/SetLevelProtocol
Post/api/sys/IsproSrv/StopLogin
Post/api/sys/IsproSrv/SendMsgStation
Post/api/sys/IsproSrv/SetTimeOut
Post/api/sys/IsproSrv/SetUserInfoS
Post/api/sys/IsproSrv/GetUserInfoS
Post/api/sys/IsproSrv/GetUserInfoListS
Post/api/sys/IsproSrv/IsStationActiveS
Post/api/sys/IsproSrv/Ping
Post/api/sys/IsproSrv/DebugPing
Post/api/sys/IsproSrv/GetServerVariable
Post/api/sys/IsproSrv/GetServerTime
Post/api/sys/IsproSrv/LockResource
Post/api/sys/IsproSrv/UnLockResource
Post/api/sys/IsproSrv/TimedLockResource
Post/api/sys/IsproSrv/StartUseResource
Post/api/sys/IsproSrv/TimedStartUseResource
Post/api/sys/IsproSrv/StopUseResource
Post/api/sys/IsproSrv/UnlockRecord
Post/api/sys/IsproSrv/LockRecord
Post/api/sys/IsproSrv/StartUseRecord
Post/api/sys/IsproSrv/StopUseRecord
Post/api/sys/IsproSrv/TimedLockRecord
Post/api/sys/IsproSrv/TimedStartUseRecord
Post/api/sys/IsproSrv/GetUseListResource
Post/api/sys/IsproSrv/GetUseListBase
Post/api/sys/IsproSrv/GetStatusResource
Post/api/sys/IsproSrv/GetStatusRecord
Post/api/sys/IsproSrv/GetLockListBase
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Post/api/sys/IsproSrv/GetLockListResource
Post/api/sys/IsproSrv/GetSystemParameters
Post/api/sys/IsproSrv/GetSystemVersion
Post/api/sys/IsproSrv/GetSystemPaths
Post/api/sys/IsproSrv/CreateDSNFile

• IssueOfMaterialsRequest
• Вимога на відпуск матеріалів

Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/GetList
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/GetBriefList
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/GetBaseDocInfo
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/Creation
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/Update
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/Delete
Видалити документ
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/IssueOfMaterialsRequest/Prepare
Підготувати документ

• JobHistory
• Загальний Довідник груп історій задач

Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/GetByCode
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/GetList
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/Creation
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/Update
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/crm/JobHistory/Prepare
Підготувати документ

• JobPriority
• Загальний Довідник пріоритетів задач

Post/api/dictionaries/crm/JobPriority/Get
Post/api/dictionaries/crm/JobPriority/GetList

• JobSite
• Сервіси сайтів вакансій

Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSite/GetList
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSite/GetByCode
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSite/GetParamsByCode
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Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSite/SetParams

• JobSiteAccount
• Сервіс облікових записів сайтів вакансій

Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteAccount/GetListAll
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteAccount/GetListBySiteCode
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteAccount/GetBySiteCode
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteAccount/Set

• JobSiteApply
• Сервіс відгуків із сайтів вакансій

Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteApply/AddApplyListRabota
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteApply/AddApplyListWork

• JobSiteDictionaries
• Сервіс роботи з Довідниками (інтеграція)

Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDictionaries/GetMethodsToFillAll
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDictionaries/AddDictionaryRecordsNew
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDictionaries/AddDictionaryRecords
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDictionaries/GetDictionaryRecords

• JobSiteDirectoryDocument
• Контролер для роботи з Налаштуванням відповідності Довідників (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDirectoryDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDirectoryDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDirectoryDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDirectoryDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDirectoryDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDirectoryDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteDirectoryDocument/Prepare
Підготувати документ

• JobSiteMethodCall
• Сервіс роботи з методами (операціями інтеграції)

Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteMethodCall/GetAll
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteMethodCall/GetAllNew
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteMethodCall/ParseLink
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteMethodCall/AddLink
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteMethodCall/DeleteLink

• JobSiteSettingsDocument
• Контролер для роботи з Налаштуванням інтеграції (настройка)

Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteSettingsDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteSettingsDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteSettingsDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteSettingsDocument/Delete
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Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteSettingsDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteSettingsDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/integrationjobsites/JobSiteSettingsDocument/Prepare
Підготувати документ

• JobStatus
• Загальний Довідник статусів задач

Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/Get
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/GetByCode
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/GetList
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/Creation
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/Update
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/crm/JobStatus/Prepare
Підготувати документ

• Journal
• Журнали

Post/api/dictionaries/common/Journal/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/common/Journal/Creation
Post/api/dictionaries/common/Journal/Update
Post/api/dictionaries/common/Journal/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/common/Journal/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/common/Journal/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/common/Journal/Prepare
Підготувати документ

• Journals
• Журнали

Post/api/dictionaries/Common/Journals/Get
Post/api/dictionaries/Common/Journals/GetByRcd
Post/api/dictionaries/Common/Journals/GetAnlNByBp
Post/api/dictionaries/Common/Journals/GetPrm
Post/api/dictionaries/Common/Journals/GetPrmByRcd
Post/api/dictionaries/Common/Journals/PrepareJournal
Post/api/dictionaries/Common/Journals/AddJournal
Post/api/dictionaries/Common/Journals/AddAnlN
Post/api/dictionaries/Common/Journals/AddPrm
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Post/api/dictionaries/Common/Journals/AddTemp
Post/api/dictionaries/Common/Journals/UpdateJournal
Post/api/dictionaries/Common/Journals/UpdatePrm
Post/api/dictionaries/Common/Journals/DeleteJournal
Post/api/dictionaries/Common/Journals/DeleteAnlN
Post/api/dictionaries/Common/Journals/DeletePrm
Post/api/dictionaries/Common/Journals/DeleteTemp
Post/api/dictionaries/Common/Journals/GetByBusinessProcessCode

• KdrBaseConfiguration
• База налаштувань кадрів

Post/api/kdr/KdrBaseConfiguration/Get
Post/api/kdr/KdrBaseConfiguration/GetAcc

• KdrBasicSettings
• Реєстр наказів

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Settings/KdrBasicSettings/GetListOfStates

• KdrCard
• Карточка співробітника

Post/api/kdr/KdrCard/GetCardSections
Post/api/kdr/KdrCard/GetByRcd
Post/api/kdr/KdrCard/GetFullByRcd
Post/api/kdr/KdrCard/GetByTn
Post/api/kdr/KdrCard/GetFullByTn
Post/api/kdr/KdrCard/GetGeneralFullInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveGeneralFullInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetLngInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveLngInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetObrInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveObrInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetSPlInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveSPlInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetPspInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SavePspInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetAutoBiographyInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveAutoBiographyInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetCommentInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveCommentInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetAddressInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveAddressInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetScienceDegreeInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveScienceDegreeInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetAcademicRankInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveAcademicRankInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetScientificWorksInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveScientificWorksInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetPenaltiesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SavePenaltiesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetRewardsInfo
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Post/api/kdr/KdrCard/SaveRewardsInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetMilitaryRegistrationInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveMilitaryRegistrationInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetDisabilityInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveDisabilityInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetMilitaryServiceInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveMilitaryServiceInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetNameInVariousLanguagesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveNameInVariousLanguagesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetAdditionalJobGuaranteesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveAdditionalJobGuaranteesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetPersonnelReserveInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SavePersonnelReserveInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetCertificationInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveCertificationInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetAnnualEvaluationInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveAnnualEvaluationInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetDisciplinesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveDisciplinesInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetLecturingInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveLecturingInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetPhotoInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetPhotoByOptionsInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SavePhotoInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetAwardsInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveAwardsInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetBusinessTripInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveBusinessTripInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetDigitalLabourBookInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveDigitalLabourBookInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetMentoringInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveMentoringInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetEmploymentContractsInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetSpecialRankingHistoryInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetDeducatedInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveDeducatedInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetChargedInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveChargedInfo
Post/api/kdr/KdrCard/GetFundsInfo
Post/api/kdr/KdrCard/SaveFundsInfo

• KdrCardGeneralData
• Картотека співробітників (загальна частина)

Post/api/kdr/KdrCardGeneralData/GetByRcd
Post/api/kdr/KdrCardGeneralData/GetByTn

• KdrCardPersonnelData
• Картотека співробітників (кадрові дані)

Post/api/kdr/KdrCardPersonnelData/GetByRcd
Post/api/kdr/KdrCardPersonnelData/GetByTn
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• KdrCardSalaryDataForPayRoll
• Картотека співробітників (дані для розрахунку зарплати)

Post/api/kdr/KdrCardSalaryDataForPayRoll/GetByRcd
Post/api/kdr/KdrCardSalaryDataForPayRoll/GetByTn

• KdrFamilyMember
• Карточка співробітника (Члени сім'ї)

Post/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/GetList
Post/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/Get
Post/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/Save
Post/api/kdr/Card/KdrFamilyMember/Delete

• KdrOrdersPersonnelData
• Накази (кадрові дані)

Post/api/kdr/KdrOrdersPersonnelData/Get
Post/api/kdr/KdrOrdersPersonnelData/GetListByRcd
Post/api/kdr/KdrOrdersPersonnelData/GetMaxOnDate

• KindAwards
• Довідник Нагород

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/KindAwards/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/KindAwards/GetByCode
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/KindAwards/Save
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/KindAwards/Delete

• Kits
• Довідник комплектів

Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/GetHeader
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/Get
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/GetCopy
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/SetUsedTamporaryTable
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/RefreshTamporaryTable
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/GetNewKitString
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/SaveKit
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/DeleteKit
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Kits/GetHeaderByCod

• LabAnalysis
• Виробництво. Лабораторний аналіз. Документ.

Post/api/production/labanalysis/Get
Post/api/production/labanalysis/Add
Post/api/production/labanalysis/Update
Post/api/production/labanalysis/Delete

• LabAnalysisSpec
• Виробництво. Лабораторний аналіз. Специфікації.

Post/api/production/labanalysisspec/Get
Post/api/production/labanalysisspec/GetByLabAnalysis
Post/api/production/labanalysisspec/GetRcdsByLabAnalysis
Post/api/production/labanalysisspec/Add
Post/api/production/labanalysisspec/Update
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Post/api/production/labanalysisspec/Delete
Post/api/production/labanalysisspec/Save
Post/api/production/labanalysisspec/LoadToTempDocS
Post/api/production/labanalysisspec/CleanTempDocS
Post/api/production/labanalysisspec/UpdateInTempDocS
Post/api/production/labanalysisspec/AddIntoTempDocS
Post/api/production/labanalysisspec/SetDeletedInTempDocS

• LaborActivity
• Профіль співробітника (Постійні утримання)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/LaborActivity/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/LaborActivity/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/LaborActivity/Navigate

• LivingWageDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Прожитковий мінімум

Post/api/dictionaries/livingwagedirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/livingwagedirectory/Creation
Post/api/dictionaries/livingwagedirectory/Update
Post/api/dictionaries/livingwagedirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/livingwagedirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/livingwagedirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/livingwagedirectory/Prepare
Підготувати документ

• MainMenu

Post/api/core/mainmenu/get
Post/api/core/mainmenu/GetModuleProcedure
Post/api/core/mainmenu/favorites/get
Post/api/core/mainmenu/moduleimage/get
Post/api/core/mainmenu/documentimage/get
Post/api/core/mainmenu/favorites/set

• MaterialProductSpec
• Виробництво. Матеріали та ГП. Специфікація документа.

Post/api/production/MaterialProduct/Spec/GetByDoc
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/UpdatePriceUnits
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/GetOperCountByDoc
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/Get
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/GetByOptionalKey
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/Creation
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/CreateList
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/Update
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/UpdateList
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/Delete
Post/api/production/MaterialProduct/Spec/DeleteList
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Post/api/production/MaterialProduct/Spec/DeleteByOptionalKey

• MaterialValuesWriteOff
• Коригувальне списання ТМЦ

Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/GetList
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/GetBriefList
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/GetBaseDocInfo
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/Creation
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/Update
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/Delete
Видалити документ
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/MaterialValuesWriteOff/Prepare
Підготувати документ

• MbpCard
• Довідник карток МШП

Post/api/logistic/mbp/mbpCard/GetByEmployeeCardRcd
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/GetViews
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/Creation
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/Update
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/mbp/mbpCard/Prepare
Підготувати документ

• MbpDocument
• Довідник карток МШП

Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/GetOperationTypes
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/GetListMolForDropdown
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/GetListDepartmentForDropdown
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/Creation
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/Update
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/DeleteList
Видалити документи
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Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/mbp/mbpDocument/Prepare
Підготувати документ

• Menu
• Меню

Post/api/core/menu/Get

• MessageGroup

Post/api/messaging/messagegroup/Get
Post/api/messaging/messagegroup/GetById
Post/api/messaging/messagegroup/Create
Post/api/messaging/messagegroup/Update
Post/api/messaging/messagegroup/Delete

• MessageRead

Post/api/messaging/messageread/Read
Post/api/messaging/messageread/GetStatistics
Post/api/messaging/messageread/GetMessagesByType

• Messages

Post/api/messaging/messages/SendMessage

• MessageUserGroup

Post/api/messaging/messageusergroup/GetUsers
Post/api/messaging/messageusergroup/GetGroups
Post/api/messaging/messageusergroup/AddUserToGroup
Post/api/messaging/messageusergroup/Delete

• MeteringDevices
• Прилади обліку.

Post/api/billing/meteringdevices/Gets
Post/api/billing/meteringdevices/Get
Post/api/billing/meteringdevices/Save
Post/api/billing/meteringdevices/Delete

• MinimumWageDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Розмір мінімальної зарплати

Post/api/dictionaries/minimumwagedirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/minimumwagedirectory/Creation
Post/api/dictionaries/minimumwagedirectory/Update
Post/api/dictionaries/minimumwagedirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/minimumwagedirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/minimumwagedirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/minimumwagedirectory/Prepare
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Підготувати документ

• ModelTax
• Системний Довідник податкові моделі.

Post/api/dictionaries/trmdltax/Gets
Post/api/dictionaries/trmdltax/GetMdlTax
Post/api/dictionaries/trmdltax/Save
Post/api/dictionaries/trmdltax/Delete
Post/api/dictionaries/trmdltax/DeleteByMdlTax
Post/api/dictionaries/trmdltax/TestChanges

• MoodAnalytics
• Монітор настрою (Аналітика)

Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodAnalytics/GetGroupedInfoForPeriod
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodAnalytics/GetAllInfoForPeriod
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodAnalytics/GetPeriodList
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodAnalytics/GetGroupingTypesList
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodAnalytics/GetGroupingTypesListAll

• MoodEmployee
• Настрій співробітника

Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodEmployee/IsNeedPoll
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodEmployee/Get
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodEmployee/Prepare
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodEmployee/Set
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/MoodEmployee/GetListByPeriod

• MotionDocuments
• Документи руху ТМЦ

Post/api/logistic/stocks/motiondocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/stocks/motiondocuments/Creation
Post/api/logistic/stocks/motiondocuments/Update
Post/api/logistic/stocks/motiondocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/stocks/motiondocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/stocks/motiondocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/stocks/motiondocuments/Prepare
Підготувати документ

• Movement
• Документ переоцінка ОЗ

Post/api/FixedAssets/movementdocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/FixedAssets/movementdocuments/Creation
Post/api/FixedAssets/movementdocuments/Update
Post/api/FixedAssets/movementdocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/FixedAssets/movementdocuments/DeleteList
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Видалити документи
Post/api/FixedAssets/movementdocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/FixedAssets/movementdocuments/Prepare
Підготувати документ

• MoveStatus
• Статуси кандидата (рух)

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/MoveStatus/GetListByMoveDocument
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/MoveStatus/GetStatusComboList

• NMAGRP
• Класифікатор нематеріальних активів

Post/api/dictionaries/fixedassets/NMA/GetList
Post/api/dictionaries/fixedassets/NMA/Add
Post/api/dictionaries/fixedassets/NMA/Update
Post/api/dictionaries/fixedassets/NMA/Delete

• Norm
• Довідник норм речового забезпечення

Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/GetGroupTree
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/GetGroup
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/SaveGroup
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteGroup
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteGroups
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/GetNorm
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/SaveNorm
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/Norm/DeleteNorm

• NormsTypes
• Довідник типів норм забезпечення

Post/api/dictionaries/ClothingSupport/NormsTypes/Get
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/NormsTypes/GetByCipher
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/NormsTypes/GetAll
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/NormsTypes/Save
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/NormsTypes/Delete

• OperationWorkNorm
• Загальний Довідник ОТН (операційно-трудових нормативів)

Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetExtendedInfo
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetGroupByCode
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetOperationByCode
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetBranchRcdList
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetTree
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/MoveOperations
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/MoveGroups
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/UpdateBranchAsync
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/BuildOTNTree
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetUsedInDocumentsCount
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetOperationsByCode
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetOperationsByName
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Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/GetOperationsByCodeDescription
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/Creation
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/Update
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/OperationWorkNorms/Prepare
Підготувати документ

• OrderForProducts
• Замовлення на відпуск/постачальнику

Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/GetList
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/Delete
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/Creation
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/Update
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/Prepare
Підготувати документ

• OrderForProductsDocumentsTree
• Дерево документів замовлення на відпуск/постачальнику

Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/DocumentsTree/GetTreeDescription
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/DocumentsTree/DrillDown
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/DocumentsTree/Navigate

• OrderForProductsShipmentTree
• Дерево відвантажень замовлення на відпуск/постачальнику

Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/ShipmentTree/GetTreeDescription
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/ShipmentTree/DrillDown
Post/api/logistic/trade/OrderForProducts/ShipmentTree/Navigate

• OrderMove
• Профіль співробітника (Призначення та переміщення)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/OrderMove/GetVariantsTabAppointment
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/OrderMove/GetVariantsTabEncouragement
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/OrderMove/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/OrderMove/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/OrderMove/Navigate

• Organizations
• Організації кошторисів
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Post/api/finplanning/orgaizations/GetDKU
Post/api/finplanning/orgaizations/GetKBK
Post/api/finplanning/orgaizations/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/finplanning/orgaizations/Creation
Post/api/finplanning/orgaizations/Update
Post/api/finplanning/orgaizations/Delete
Видалити документ
Post/api/finplanning/orgaizations/DeleteList
Видалити документи
Post/api/finplanning/orgaizations/Copy
Копіювати документ
Post/api/finplanning/orgaizations/Prepare
Підготувати документ

• OSAgr
• Довідник групи вкладень ОЗ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment/Get
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attachment/Delete

• OSAI
• Довідник алгоритмів зносу (амортизації)

Post/api/dictionaries/fixedassets/DepreciationAlgorithms/GetList
Post/api/dictionaries/fixedassets/DepreciationAlgorithms/GetAllList
Post/api/dictionaries/fixedassets/DepreciationAlgorithms/Get
Post/api/dictionaries/fixedassets/DepreciationAlgorithms/Add
Post/api/dictionaries/fixedassets/DepreciationAlgorithms/Update
Post/api/dictionaries/fixedassets/DepreciationAlgorithms/Delete

• OSAISys
• Довідник системних алгоритмів амортизації

Post/api/dictionaries/FixedAssets/SystemDepreciationAlgorithms/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/SystemDepreciationAlgorithms/Get
Post/api/dictionaries/FixedAssets/SystemDepreciationAlgorithms/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/SystemDepreciationAlgorithms/Update

• OSAtr
• Довідник атрибутів ОЗ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes/Get
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Attributes/Delete

• OSAtrVal
• Довідник значень атрибутів ОЗ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/AttributesValues/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/AttributesValues/Get

113



Керівництво програміста  | 1.3 - API

Post/api/dictionaries/FixedAssets/AttributesValues/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/AttributesValues/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/AttributesValues/Delete

• OSDrag
• Довідник драгматеріалів ОЗ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/PreciousMaterials/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/PreciousMaterials/Get
Post/api/dictionaries/FixedAssets/PreciousMaterials/GetByCd
Post/api/dictionaries/FixedAssets/PreciousMaterials/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/PreciousMaterials/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/PreciousMaterials/Delete

• OSGRCfg
• Налаштування класифікатора ОФ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/ClassificationSetting/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/ClassificationSetting/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/ClassificationSetting/Update

• OSGRP
• Класифікатор ОФ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/Classification/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Classification/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Classification/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Classification/Delete

• OSMol
• Довідник МВО

Post/api/dictionaries/FixedAssets/MOL/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/MOL/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/MOL/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/MOL/Delete

• OSNCI
• Картки у відомості інвентаризації

Post/api/dictionaries/FixedAssets/InventoryCards/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/InventoryCards/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/InventoryCards/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/InventoryCards/Delete

• OsnInv
• Картки в документах руху

Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentCards/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentCards/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentCards/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentCards/Delete

• OsnKrtSelModel
• Картотека ОЗ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/CardListModel/GetList
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• OsnMolModel
• Довідник матеріально-відповідальних осіб ОЗ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/MolModel/GetList

• OsnMov
• Документи руху ОЗ

Post/api/dictionaries/FixedAssets/Documents/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Documents/Prepare
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Documents/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Documents/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/Documents/Delete

• OsnMovInvModel
• Відомості інвентаризації

Post/api/dictionaries/FixedAssets/InventoryModel/GetList

• OSNORM
• Норми амортизації

Post/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate/GetList
Post/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate/Add
Post/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate/Update
Post/api/dictionaries/Fixed/DepreciationRate/Delete

• OsnRkm
• Реквізити документів руху

Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentsRequisite/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentsRequisite/GetAsync
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentsRequisite/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentsRequisite/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DocumentsRequisite/Delete

• OSONU
• Довідник амортизаційних груп

Post/api/dictionaries/FixedAssets/DepreciationGroups/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DepreciationGroups/Get
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DepreciationGroups/GetByCode
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DepreciationGroups/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DepreciationGroups/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/DepreciationGroups/Delete

• OSTPNM
• Довідник типових найменувань

Post/api/dictionaries/FixedAssets/ModelNames/GetList
Post/api/dictionaries/FixedAssets/ModelNames/Add
Post/api/dictionaries/FixedAssets/ModelNames/Update
Post/api/dictionaries/FixedAssets/ModelNames/Delete

• PanelOfJudges
• Довідник Колегії

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetNextCd
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Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetByRcd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/GetByCd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/Add
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/Update
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/DeleteByRcd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/PanelOfJudges/DeleteByCd

• ParametrsNavigate
• Контролер для роботи з Управленням персоналом / Налаштування / Параметри )

Post/api/humanresourcesmanagement/settings/ParametrsNavigate/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/settings/ParametrsNavigate/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/settings/ParametrsNavigate/Navigate

• ParametrsNavigate
• Контролер для роботи з Менеджментом персоналу (HRM) / Налаштування / Параметри
• Partner
• Контрагенти

Post/api/dictionaries/Common/Partners/Creation
Post/api/dictionaries/Common/Partners/Update
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetShort
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetByPhoneNumber
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetByPhoneNumberExtended
Post/api/dictionaries/Common/Partners/SwitchLogicalDeleteList
Post/api/dictionaries/Common/Partners/SetDeleted
Post/api/dictionaries/Common/Partners/LogDeleteByMark
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetRecords
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetPartnerDetails
Post/api/dictionaries/Common/Partners/FindByRcdCode
Post/api/dictionaries/Common/Partners/FindByCodes
Post/api/dictionaries/Common/Partners/FindRcdsByCodes
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetRcdByCode
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetByPartnerGroup
Post/api/dictionaries/Common/Partners/SetInn
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetMain
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetChildren
Post/api/dictionaries/Common/Partners/SetMain
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetMainData
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetPassportIssueDate
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetTaxDetailUseServeMark
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetPartnerBankRcd
Post/api/dictionaries/Common/Partners/CheckExist
Post/api/dictionaries/Common/Partners/CheckGroupMembership
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetCaption
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetNameInnRcd
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetCountCalculation
Post/api/dictionaries/Common/Partners/UpdateNamesCodes
Post/api/dictionaries/Common/Partners/UpdateCodes
Post/api/dictionaries/Common/Partners/UpdateCodesByTempTable
Post/api/dictionaries/Common/Partners/UpdateAccountNumber
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetCreditLimit
Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetPriceListRcd
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Post/api/dictionaries/Common/Partners/GetTaxpayerStatus
Post/api/dictionaries/Common/Partners/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/Partners/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Common/Partners/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/Common/Partners/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/Partners/Prepare
Підготувати документ

• PartnerAccount
• Рахунки контрагентів

Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Get
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/GetByPartner
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Creation
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Update
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/UpdateList
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Delete
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Copy
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Prepare
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/GetBankByIBAN
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/GetRate
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/GetMainAccount
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/GetRcdByNumberAccount
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/SetMain
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/SetRemoveArchive
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/GetAcountBankPartner
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/GetMaxAcount
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/FindByPartner
Get/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Filter
Get/api/dictionaries/Common/PartnerAccount/Find

• PartnerAccountSte
• Рахунки контрагентів в розрізі структурних одиниць

Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/GetByPartner
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/GetMain
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/Get
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/GetByBookmark
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/SetMain
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/UpdateList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/Creation
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/Update
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/DeleteByPartner
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerAccountSte/Delete

• PartnerAddress
• Адреса контрагентів
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Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/GetByPartner
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/GetWithContactPersons
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/GetWithContactPersonsByPartner
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/GetAddess
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/FindByPartner
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Get
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Creation
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Update
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/UpdateList
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Delete
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Copy
Post/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Prepare
Get/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Filter
Get/api/dictionaries/Common/PartnerAddress/Find

• PartnerContactPerson
• Контактні особи контрагентів

Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/GetByPartner
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/CheckExist
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/CreationByPhoneNumber
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/CreationByPhoneNumberEgrpou
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/FindByPartner
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Get
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/GetByPartnerAnother
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Creation
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Update
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/UpdateList
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Delete
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Copy
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Prepare
Get/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Filter
Get/api/dictionaries/Common/PartnerContactPerson/Find

• PartnerContactPersonCommon
• Загальні контактні особи

Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Creation
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Update
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Delete
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Copy
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/PartnerContactPersonCommon/Prepare
Підготувати документ

• PartnerGroup
• Групи контрагентів

Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/GetListAsync
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Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/GetAccessList
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/GetParentCode
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/GetByCode
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/IsGroupEmpty
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/IsGroupCdExists
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/IsGroupHasChild
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/GetSubGroups
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/GetParentGroups
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/GetCountParentGroups
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/CheckExist
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/Creation
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/Update
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/PartnersGroups/Prepare
Підготувати документ

• PartnerHistory
• Історії контрагентів

Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/GetList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/GetByPartner
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/Get
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/Creation
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/Update
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/UpdateList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/Delete
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/DeleteByPartnerList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/DeleteByPartner
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/Prepare
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerHistory/Copy

• PartnerPhone
• Телефони контрагентів

Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/GetPhonesForMaintenance
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/GetList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/GetPartnerRcds
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/Creation
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/CreationList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/Update
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/Delete
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerPhone/DeleteEmpty
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• PartnerSetting
• Налаштування контрагентів по фірмі

Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerSetting/Load
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerSetting/Save

• PartnerSettlement
• Взаєморозрахунки з контрагентами

Post/api/partnersettlement/DeleteByType
Post/api/partnersettlement/GetFlwAcc
Post/api/partnersettlement/CalcFlwAcc
Post/api/partnersettlement/CalcSumsFrmAcc
Post/api/partnersettlement/SetRecFlwAcc
Post/api/partnersettlement/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/partnersettlement/Creation
Post/api/partnersettlement/Update
Post/api/partnersettlement/Delete
Видалити документ
Post/api/partnersettlement/DeleteList
Видалити документи
Post/api/partnersettlement/Copy
Копіювати документ
Post/api/partnersettlement/Prepare
Підготувати документ

• PartnerTariff
• Тарифи або знижки контрагентів

Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/GetByDate
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/Get
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/GetList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/Creation
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/Update
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/Delete
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/Prepare
Post/api/dictionaries/Common/Partner/PartnerTariff/Copy

• Party
• Довідник партій.

Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/GetParty
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/GetPartySpecification
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/GetPartySpecificationByCipher
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/GetPartySpecificationForNomenclature
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/GetPartySpecificationByDocument
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/SavePartySpecification
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/GetNewPartySpecification
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/DeleteLogic
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/UnDeleteLogic
Post/api/dictionaries/Nomenclature/PartyController/GetPartyForSpecification

120



Керівництво програміста  | 1.3 - API

• PayCombo
• Комбіки по співробітнику

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetDeducatedList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetBusineesTripList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetPersonalAccountList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetEconomicExpenditureClassifierList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetSourceOfFinancingList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetAnaliticCardList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetCalculatedList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetTariffGridList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetSchemeSalaryGroupsPostsSchemeList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetSchemeSalaryGroupsPostsDateList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetSchemeSalaryGroupsPostsStatusList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetSchemeSalaryGroupsPostsStatusList2
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetKindViewDeletedList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetDateUpList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetDateUpListRowsAll
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetByBusinessProcessDateUpList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PayCombo/GetCalendarPeriodList

• PayDocument
• Сплачені документи

Post/api/documentexecute/paydocument/GetNextNpp
Post/api/documentexecute/paydocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/documentexecute/paydocument/Creation
Post/api/documentexecute/paydocument/Update
Post/api/documentexecute/paydocument/Delete
Видалити документ
Post/api/documentexecute/paydocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/documentexecute/paydocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/documentexecute/paydocument/Prepare
Підготувати документ

• PayEK
• Довідник ЕКВ

Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEK
Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKByRcd
Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKByCd
Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKByFullCd
Post/api/dictionaries/PayEK/GetFullCode
Post/api/dictionaries/PayEK/GetCodeAndNameByRcd
Post/api/dictionaries/PayEK/AddPayEK
Post/api/dictionaries/PayEK/UpdatePayEK
Post/api/dictionaries/PayEK/DeletePayEK
Post/api/dictionaries/PayEK/RestorePayEK
Post/api/dictionaries/PayEK/FillFullCode
Post/api/dictionaries/PayEK/GetLevelLengthStructCd
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Post/api/dictionaries/PayEK/GetLevelQuantityStructCd
Post/api/dictionaries/PayEK/GetNormalizeStructCd
Post/api/dictionaries/PayEK/NormalizeStructCd
Post/api/dictionaries/PayEK/SaveStructCd
Post/api/dictionaries/PayEK/TestUpgradeStructCd
Post/api/dictionaries/PayEK/UpgradeStructCd
Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKPdrArray
Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKPdrArrayByDate
Post/api/dictionaries/PayEK/CopyToSubordinateDepartment
Post/api/dictionaries/PayEK/SavePayEKPdrArray
Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKZakArray
Post/api/dictionaries/PayEK/GetPayEKZakArrayByDate
Post/api/dictionaries/PayEK/SavePayEKZakArray
Post/api/dictionaries/PayEK/GetMaskSfCorrespondence
Post/api/dictionaries/PayEK/AddSfCorrespondence
Post/api/dictionaries/PayEK/AddSymbolToEndName
Post/api/dictionaries/PayEK/FillDictionaryByClassifier
Post/api/dictionaries/PayEK/DeleteOrRestoreLogical
Post/api/dictionaries/PayEK/UpdateNameEkByClassifier

• PayIgp
• Довідник "Табелювання по підприємству"

Post/api/dictionaries/PayIgp/GetList
Post/api/dictionaries/PayIgp/Get
Post/api/dictionaries/PayIgp/Add
Post/api/dictionaries/PayIgp/Update
Post/api/dictionaries/PayIgp/Delete

• PayIgpPB
• Довідник 'Період табелювання по підприємству"

Post/api/dictionaries/PayIgpPB/GetList

• Payment
• Оплата комунальних послуг.

Post/api/billing/payment/Gets
Post/api/billing/payment/GetsByPersonalAccount
Post/api/billing/payment/Get
Post/api/billing/payment/Save
Post/api/billing/payment/Delete

• PayParameters
• Параметри ЗП (Налаштування)

Post/api/paysalary/settings/PayParameters/Get
Post/api/paysalary/settings/PayParameters/GetTV

• PayPzv
• Довідник видів підвищення тарифу

Post/api/dictionaries/PayPzv/GetList
Post/api/dictionaries/PayPzv/Get
Post/api/dictionaries/PayPzv/GetByCode
Post/api/dictionaries/PayPzv/Add
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Post/api/dictionaries/PayPzv/Update
Post/api/dictionaries/PayPzv/Delete

• PayPzvDol
• Довідник відповідності видів підвищення тарифу та посад

Post/api/dictionaries/PayPzvDol/GetList
Post/api/dictionaries/PayPzvDol/SetListByRcd

• Payroll
• Платіжні відомості

Post/api/pay/Payroll/f_PvdKas_UnlinkRO
Post/api/pay/Payroll/f_PvdKas_UnlinkROAllDcKS
Post/api/pay/Payroll/f_PvdKas_TotalSumDep
Post/api/pay/Payroll/f_PvdKas_ChgSumDep
Post/api/pay/Payroll/f_PvdKas_GetEmployeeSFEKSum

• PaySchedules
• Графіки робот

Post/api/pay/PaySchedules/GetSchedules
Post/api/pay/PaySchedules/GetSchedule
Post/api/pay/PaySchedules/SeveSchedule
Post/api/pay/PaySchedules/SeveScheduleAdd
Post/api/pay/PaySchedules/DelSchedule
Post/api/pay/PaySchedules/BuildScheduleDefault
Post/api/pay/PaySchedules/FillScheduleName
Post/api/pay/PaySchedules/GetSchedulePeriods
Post/api/pay/PaySchedules/GetSchedulePeriod
Post/api/pay/PaySchedules/SaveSchedulePeriod
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteSchedulePeriod
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteSchedulePeriodByCd
Post/api/pay/PaySchedules/UnDeleteSchedulePeriodByCd
Post/api/pay/PaySchedules/GetScheduleDevsMonth
Post/api/pay/PaySchedules/GetScheduleDevMonth
Post/api/pay/PaySchedules/SaveScheduleDevMonth
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteScheduleDevMonth
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteScheduleDevMonthByCd
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteScheduleDevMonthById
Post/api/pay/PaySchedules/GetScheduleDevs
Post/api/pay/PaySchedules/GetScheduleDev
Post/api/pay/PaySchedules/SaveScheduleDev
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteScheduleDev
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteScheduleDevs
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteScheduleDevById
Post/api/pay/PaySchedules/GetWrkDaysReducts
Post/api/pay/PaySchedules/GetWrkDaysReduct
Post/api/pay/PaySchedules/SaveWrkDaysReduct
Post/api/pay/PaySchedules/SaveWrkDaysReducts
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteWrkDaysReductByDt
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteWrkDaysReduct
Post/api/pay/PaySchedules/DeleteWrkDaysReducts
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• PaySdv
• Списки датованих величин

Post/api/dictionaries/PaySdv/GetList
Post/api/dictionaries/PaySdv/GetByCode
Post/api/dictionaries/PaySdv/Add
Post/api/dictionaries/PaySdv/Update
Post/api/dictionaries/PaySdv/Delete
Post/api/dictionaries/PaySdv/Save

• PaySdvTbB
• Списки датованих величин

Post/api/dictionaries/PaySdvTbB/Get
Post/api/dictionaries/PaySdvTbB/GetByCode
Post/api/dictionaries/PaySdvTbB/GetValue
Post/api/dictionaries/PaySdvTbB/Add
Post/api/dictionaries/PaySdvTbB/Update
Post/api/dictionaries/PaySdvTbB/Delete
Post/api/dictionaries/PaySdvTbB/Save

• PaySF
• Довідник ДФ

Post/api/dictionaries/PaySF/GetPaySF
Post/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFByRcd
Post/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFByCd
Post/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFByFullCd
Post/api/dictionaries/PaySF/GetFullCode
Post/api/dictionaries/PaySF/GetCodeAndNameByRcd
Post/api/dictionaries/PaySF/AddPaySF
Post/api/dictionaries/PaySF/UpdatePaySF
Post/api/dictionaries/PaySF/DeletePaySF
Post/api/dictionaries/PaySF/RestorePaySF
Post/api/dictionaries/PaySF/FillFullCode
Post/api/dictionaries/PaySF/GetLevelLengthStructCd
Post/api/dictionaries/PaySF/GetLevelQuantityStructCd
Post/api/dictionaries/PaySF/GetNormalizeStructCd
Post/api/dictionaries/PaySF/NormalizeStructCd
Post/api/dictionaries/PaySF/SaveStructCd
Post/api/dictionaries/PaySF/TestUpgradeStructCd
Post/api/dictionaries/PaySF/UpgradeStructCd
Post/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFPdrArray
Post/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFPdrArrayByDate
Post/api/dictionaries/PaySF/CopyToSubordinateDepartment
Post/api/dictionaries/PaySF/SavePaySFPdrArray
Post/api/dictionaries/PaySF/GetPaySFZakArray
Post/api/dictionaries/PaySF/GetPayEKZakArrayByDate
Post/api/dictionaries/PaySF/SavePaySFZakArray
Post/api/dictionaries/PaySF/GetCorrespondence
Post/api/dictionaries/PaySF/GetCountRecordCorrespondence
Post/api/dictionaries/PaySF/TestExistsCorrespondence
Post/api/dictionaries/PaySF/GetMaskEkCorrespondence
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Post/api/dictionaries/PaySF/AddEkCorrespondence

• PCab
• Персональний кабінет співробітника

Post/api/pay/PCab/GetPersonOsn
Post/api/pay/PCab/GetSalaryTotals
Post/api/pay/PCab/GetSalaryDetail
Post/api/pay/PCab/GetVacation
Post/api/pay/PCab/GetTimeSheet
Post/api/pay/PCab/GetOrders
Post/api/pay/PCab/GetOrderDetail
Post/api/pay/PCab/GetOrderText
Post/api/pay/PCab/GetSpr590_015

• Penalty
• Профіль співробітника (Стягнення)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Penalty/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Penalty/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Penalty/Navigate

• PercentOfChargeDirectory
• Контролер для роботи з Довідником відсотків нарахувань

Post/api/dictionaries/percentofchargedirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/percentofchargedirectory/Creation
Post/api/dictionaries/percentofchargedirectory/Update
Post/api/dictionaries/percentofchargedirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/percentofchargedirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/percentofchargedirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/percentofchargedirectory/Prepare
Підготувати документ

• PercentOfCharges
• Контролер для роботи з Довідником відсотків нарахувань

Post/api/dictionaries/PercentOfCharges/GetList
Post/api/dictionaries/PercentOfCharges/GetTreeDescription
Post/api/dictionaries/PercentOfCharges/DrillDown
Post/api/dictionaries/PercentOfCharges/Navigate

• PercentOfChargesDirectory
• Контролер для роботи з Довідником відсотків нарахувань

Post/api/dictionaries/percentofchargesdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/percentofchargesdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/percentofchargesdirectory/Update
Post/api/dictionaries/percentofchargesdirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/percentofchargesdirectory/DeleteList
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Видалити документи
Post/api/dictionaries/percentofchargesdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/percentofchargesdirectory/Prepare
Підготувати документ

• PersonalAccount
• Особовий рахунок

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/GetFullInfoList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/GetFullInfo
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/GetInfo
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/Get
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/GetShortInfo
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/GetListShortInfo
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/PersonalAccount/GetListShortInfoDisability

• PersonalAccountCard
• Особові рахунки

Post/api/billing/personalaccountcard/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/billing/personalaccountcard/Creation
Post/api/billing/personalaccountcard/Update
Post/api/billing/personalaccountcard/Delete
Видалити документ
Post/api/billing/personalaccountcard/DeleteList
Видалити документи
Post/api/billing/personalaccountcard/Copy
Копіювати документ
Post/api/billing/personalaccountcard/Prepare
Підготувати документ

• PersonalAccountDocuments
• Контролер для роботи з Особовим рахунком співробітника (документ)

Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/personalaccountdocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/personalaccountdocuments/Creation
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/personalaccountdocuments/Update
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/personalaccountdocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/personalaccountdocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/personalaccountdocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/personalaccountdocuments/Prepare
Підготувати документ

• PersonalAccountType
• Типи особових рахунків

Post/api/Billing/PersonalAccountType/Get
Post/api/Billing/PersonalAccountType/GetList
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Post/api/Billing/PersonalAccountType/Add
Post/api/Billing/PersonalAccountType/Update
Post/api/Billing/PersonalAccountType/Delete

• PersonalCardDocuments
• Особова картка співробітника

Post/api/kdr/PersonalCardDocuments/Get
Post/api/kdr/PersonalCardDocuments/Created
Post/api/kdr/PersonalCardDocuments/Update
Post/api/kdr/PersonalCardDocuments/Delete
Post/api/kdr/PersonalCardDocuments/Copy
Post/api/kdr/PersonalCardDocuments/Prepare

• PersonalData
• Профіль співробітника (Персональні дані)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/PersonalData/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/PersonalData/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/PersonalData/Navigate

• PersonalUtilityAccount
• Особові рахунки

Post/api/Billing/PersonalAccount/GetList
Post/api/Billing/PersonalAccount/Get
Post/api/Billing/PersonalAccount/GetByNumber
Post/api/Billing/PersonalAccount/GetContractByNumber

• PlanningStructure
• Довідник планувальних структур

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/Filter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/Creation
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/Update
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/Delete
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/PlanningStructure/Prepare
Підготувати документ

• Post
• Довідник посад

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post/GetByCode
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post/Save
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/Post/Delete

• PostDirectory
• Довідник посад

Post/api/dictionaries/Common/PostDirectory/Get
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Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/PostDirectory/Creation
Post/api/dictionaries/Common/PostDirectory/Update
Post/api/dictionaries/Common/PostDirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Common/PostDirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/Common/PostDirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/PostDirectory/Prepare
Підготувати документ

• PovertyLineDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Межа малозабезпеченості

Post/api/dictionaries/powertylinedirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/powertylinedirectory/Creation
Post/api/dictionaries/powertylinedirectory/Update
Post/api/dictionaries/powertylinedirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/powertylinedirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/powertylinedirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/powertylinedirectory/Prepare
Підготувати документ

• PriceList
• Довідник прайс-листів

Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/GetList
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/GetRemainCalculationMethodTypes
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Creation
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Update
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceList/Prepare
Підготувати документ

• PriceListArchive
• Довідник архіву цін позицій прайс-листів

Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Get
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Add
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Update
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/Delete
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Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/GetTariffsList
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/GetTariffsListByDate
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListArchive/GetTariffsListLast

• PriceListSpecification
• Довідник специфікацій прайс-листів

Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/Get
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/Add
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/Update
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/Delete
Post/api/dictionaries/PriceCurrent/PriceListSpecification/Copy

• ProblemDirectoryDocument
• Контролер для роботи з проблемними Довідниками (документ)

Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/GetByCode
Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/Creation
Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/Update
Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/personnelmanagement/settings/ProblemDirectoryDocument/Prepare
Підготувати документ

• ProblemSpr
• Проблемний Довідник

Post/api/dictionaries/problemspr/get
Post/api/dictionaries/problemspr/getspr
Post/api/dictionaries/problemspr/getspr-filter
Post/api/dictionaries/problemspr/GetSprCountRecords
Post/api/dictionaries/problemspr/GetNextCd
Post/api/dictionaries/problemspr/Write
Post/api/dictionaries/problemspr/Add
Post/api/dictionaries/problemspr/Update
Post/api/dictionaries/problemspr/Delete
Post/api/dictionaries/problemspr/DeleteSpr

• ProductionDefectAct
• Акт на виробничій брак (АВБ)

Post/api/production/ProductionDefectAct/GetList
Post/api/production/ProductionDefectAct/GetBriefList
Post/api/production/ProductionDefectAct/GetBaseDocInfo
Post/api/production/ProductionDefectAct/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/ProductionDefectAct/Creation
Post/api/production/ProductionDefectAct/Update
Post/api/production/ProductionDefectAct/Delete
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Видалити документ
Post/api/production/ProductionDefectAct/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/ProductionDefectAct/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/ProductionDefectAct/Prepare
Підготувати документ

• ProductionOperationSpec
• Документ специфікації виробничих операцій.

Post/api/production/ProductionOperationSpec/Get
Post/api/production/ProductionOperationSpec/GetList
Post/api/production/ProductionOperationSpec/Add
Post/api/production/ProductionOperationSpec/Update
Post/api/production/ProductionOperationSpec/Delete

• ProductionOperationTemplates
• Виробництво. Шаблони виробничих операцій.

Post/api/dictionaries/production/ProductionOperationTemplates/GetTypes

• ProductionOrder
• Документ виробничого замовлення

Post/api/production/ProductionOrder/GetList
Post/api/production/ProductionOrder/GetBriefList
Post/api/production/ProductionOrder/GetBrief
Post/api/production/ProductionOrder/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/ProductionOrder/Creation
Post/api/production/ProductionOrder/Update
Post/api/production/ProductionOrder/Delete
Видалити документ
Post/api/production/ProductionOrder/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/ProductionOrder/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/ProductionOrder/Prepare
Підготувати документ

• ProductionTask
• Документ специфікації виробничих операцій.

Post/api/production/ProductionTask/GetList
Post/api/production/ProductionTask/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/ProductionTask/Creation
Post/api/production/ProductionTask/Update
Post/api/production/ProductionTask/Delete
Видалити документ
Post/api/production/ProductionTask/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/ProductionTask/Copy
Копіювати документ
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Post/api/production/ProductionTask/Prepare
Підготувати документ

• ProductSpec
• Документ продукції специфікації.

Post/api/production/ProductSpec/GetList
Post/api/production/ProductSpec/GetExpanded
Post/api/production/ProductSpec/GetExpandedTree
Post/api/production/ProductSpec/GetProducts
Post/api/production/ProductSpec/GetSpecsByDescriptionKey
Post/api/production/ProductSpec/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/ProductSpec/Creation
Post/api/production/ProductSpec/Update
Post/api/production/ProductSpec/Delete
Видалити документ
Post/api/production/ProductSpec/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/ProductSpec/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/ProductSpec/Prepare
Підготувати документ

• ProductSpecComponent
• Документ специфікації продукції.

Post/api/production/ProductSpec/Components/GetBranch
Post/api/production/ProductSpec/Components/GetBranchTree
Post/api/production/ProductSpec/Components/Get
Post/api/production/ProductSpec/Components/GetByDoc
Post/api/production/ProductSpec/Components/GetIdsByDoc
Post/api/production/ProductSpec/Components/Add
Post/api/production/ProductSpec/Components/Update
Post/api/production/ProductSpec/Components/Delete
Post/api/production/ProductSpec/Components/DeleteByDoc

• ProductSpecTree
• Дерево специфікації на продукцію.

Post/api/production/ProductSpec/SpecTree/GetTreeDescription
Post/api/production/ProductSpec/SpecTree/DrillDown
Post/api/production/ProductSpec/SpecTree/Navigate

• ProfessionsDirectory
• Довідник професій

Post/api/dictionaries/Common/ProfessionsDirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/ProfessionsDirectory/Creation
Post/api/dictionaries/Common/ProfessionsDirectory/Update
Post/api/dictionaries/Common/ProfessionsDirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Common/ProfessionsDirectory/DeleteList
Видалити документи
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Post/api/dictionaries/Common/ProfessionsDirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/ProfessionsDirectory/Prepare
Підготувати документ

• PurchasePlan
• План на закупівлю

Post/api/logistic/trade/purchasePlan/Gets
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/GetStatuses
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/GetTypes
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/Creation
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/Update
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/purchasePlan/Prepare
Підготувати документ

• PurchaseRequisition
• Заявка на закупку

Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Gets
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/GetByJournalCode
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/GetDocumentBaseTypes
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Creation
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Update
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/purchaseRequisition/Prepare
Підготувати документ

• PurchasingOrganization
• Довідник закупівельних організацій

Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/GetList
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/GetListForDropdown
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/Creation
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/Update
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/Delete
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Видалити документ
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/PurchasingOrganizations/PurchasingOrganization/Prepare
Підготувати документ

• RateIndex
• Довідник коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель

Post/api/contractsmanagement/dictionaries/rateindex/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/rateindex/Creation
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/rateindex/Update
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/rateindex/Delete
Видалити документ
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/rateindex/DeleteList
Видалити документи
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/rateindex/Copy
Копіювати документ
Post/api/contractsmanagement/dictionaries/rateindex/Prepare
Підготувати документ

• RateNBU
• Довідник ставок НБУ

Post/api/Billing/RateNBU/Get
Post/api/Billing/RateNBU/Add
Post/api/Billing/RateNBU/Update
Post/api/Billing/RateNBU/Delete

• Recruiter
• Кандидати

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Recruiter/GetComboList
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Recruiter/GetComboListAll

• RegesterOfStatment
• Реєстр відомостей

Post/api/GeneralAccountingBook/RegesterOfStatments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/GeneralAccountingBook/RegesterOfStatments/Creation
Post/api/GeneralAccountingBook/RegesterOfStatments/Update
Post/api/GeneralAccountingBook/RegesterOfStatments/Delete
Видалити документ
Post/api/GeneralAccountingBook/RegesterOfStatments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/GeneralAccountingBook/RegesterOfStatments/Copy
Копіювати документ
Post/api/GeneralAccountingBook/RegesterOfStatments/Prepare
Підготувати документ
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• Region
• Довідник регіонів

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/Filter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/Creation
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/Update
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/Delete
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Region/Prepare
Підготувати документ

• Regions
• Регіони

Post/api/finplanning/dictionaries/regions/Get

• RepMnu
• Меню звітів

Post/api/fastreport/repmnu/get-tables
Post/api/fastreport/repmnu/get-list
Post/api/fastreport/repmnu/get-selected

• ResponsibilityCenter
• Центр відповідальності

Post/api/dictionaries/Common/ResponsibilityCenter/Get
Post/api/dictionaries/Common/ResponsibilityCenter/GetList

• ReturnMaterialsInvoice
• Накладна на повернення матеріалів (НВМ)

Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/GetList
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/GetBriefList
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/GetBaseDocInfo
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/Creation
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/Update
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/Delete
Видалити документ
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/ReturnMaterialsInvoice/Prepare
Підготувати документ

• ReturnWastesAct
• Акт повернення відходів (АктВО)

Post/api/production/ReturnWastesAct/GetList
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Post/api/production/ReturnWastesAct/GetBriefList
Post/api/production/ReturnWastesAct/GetBaseDocInfo
Post/api/production/ReturnWastesAct/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/production/ReturnWastesAct/Creation
Post/api/production/ReturnWastesAct/Update
Post/api/production/ReturnWastesAct/Delete
Видалити документ
Post/api/production/ReturnWastesAct/DeleteList
Видалити документи
Post/api/production/ReturnWastesAct/Copy
Копіювати документ
Post/api/production/ReturnWastesAct/Prepare
Підготувати документ

• Revaluation
• Документ переоцінка ОЗ

Post/api/FixedAssets/revaluationdocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/FixedAssets/revaluationdocuments/Creation
Post/api/FixedAssets/revaluationdocuments/Update
Post/api/FixedAssets/revaluationdocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/FixedAssets/revaluationdocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/FixedAssets/revaluationdocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/FixedAssets/revaluationdocuments/Prepare
Підготувати документ

• Rewards
• Профіль співробітника (Заохочення)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Rewards/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Rewards/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/Rewards/Navigate

• SalaryDirectory
• Довідник Окладів

Post/api/dictionaries/SalaryDirectory/GetListDepartment
Post/api/dictionaries/SalaryDirectory/GetTreeDescription
Post/api/dictionaries/SalaryDirectory/DrillDown
Post/api/dictionaries/SalaryDirectory/Navigate

• SalaryGradeDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Окладів

Post/api/dictionaries/salarygradedirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/salarygradedirectory/Creation
Post/api/dictionaries/salarygradedirectory/Update
Post/api/dictionaries/salarygradedirectory/Delete
Видалити документ
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Post/api/dictionaries/salarygradedirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/salarygradedirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/salarygradedirectory/Prepare
Підготувати документ

• SalaryOptions
• Параметри ЗП (Налаштування)

Post/api/pay/SalaryOptions/Get
Post/api/pay/SalaryOptions/Update
Post/api/pay/SalaryOptions/UpdatePrz

• SatGrpN
• Моделі автомобілів

Post/api/dictionaries/3Accounting/Models/GetList
Post/api/dictionaries/3Accounting/Models/Add
Post/api/dictionaries/3Accounting/Models/Update
Post/api/dictionaries/3Accounting/Models/Delete

• SchemePostsByTypeDepartmentsDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Схеми окладів по групах посад

Post/api/dictionaries/schemepostsbytypedepartmentsdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/schemepostsbytypedepartmentsdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/schemepostsbytypedepartmentsdirectory/Update
Post/api/dictionaries/schemepostsbytypedepartmentsdirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/schemepostsbytypedepartmentsdirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/schemepostsbytypedepartmentsdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/schemepostsbytypedepartmentsdirectory/Prepare
Підготувати документ

• SchemeSalaryGroupsPostsDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Схеми окладів по групах посад

Post/api/dictionaries/schemesalarygroupspostsdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/schemesalarygroupspostsdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/schemesalarygroupspostsdirectory/Update
Post/api/dictionaries/schemesalarygroupspostsdirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/schemesalarygroupspostsdirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/schemesalarygroupspostsdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/schemesalarygroupspostsdirectory/Prepare
Підготувати документ
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• Sections
• Виробництво. Довідник ділянок.

Post/api/dictionaries/production/Sections/GetByCode
Post/api/dictionaries/production/Sections/GetList
Post/api/dictionaries/production/Sections/GetByProduction
Post/api/dictionaries/production/Sections/GetByProductionForCombo
Post/api/dictionaries/production/Sections/GetSklIdsByDepartment
Post/api/dictionaries/production/Sections/GetSprPdrByDepartmentCode
Post/api/dictionaries/production/Sections/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/production/Sections/Creation
Post/api/dictionaries/production/Sections/Update
Post/api/dictionaries/production/Sections/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/production/Sections/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/production/Sections/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/production/Sections/Prepare
Підготувати документ

• ServerMark
• Серверні марки.

Post/api/serverMark/get
Отримати список всіх марок всіх сесій.
Post/api/serverMark/getByName
Отримати список всіх марок або сторінки зазначеного типу у поточній сесії.
Post/api/serverMark/marking-many
Управління марками (групові операції).
Post/api/serverMark/marking
Управлення марками.
Post/api/serverMark/isMarked
Отримати інформацію про наявність марки.
Post/api/serverMark/clearMarks
Видалити всі марки заданого типу в поточній сесії.

• Session
• Робота з сесією користувача

Post/api/session/signin
Авторизувати користувача
Post/api/session/cert/signin
Авторизувати користувача по ЕЦП
Post/api/session/signout
Вийти із сесії користувача
Post/api/session/anotheruser/available-list
Отримати список доступних користувачів
Post/api/session/anotheruser
Увійти під іншим користувачем
Post/api/session/firm/signin
Авторизувати на підприємстві
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Post/api/session/firm/signout
Вийти з поточного підприємства
Post/api/session/firm/cleanup
Очистити тимчасові таблиці поточного підприємства
Post/api/session/structuralunit
Встановити структурну одиницю поточному користувачу
Post/api/session/setlanguage
Встановити мову сесії
Post/api/session/getlanguage
Отримати мову системи
Post/api/session/getlaw
Отримати законодавство сесії
Post/api/session/GetVariables
Отримати інформацію про поточну сесію
Post/api/session/about
Post/api/session/copy
Post/api/session/keep-alive

• SettingDocument
• Контролер для роботи з Моніторингу настрою (налаштування)

Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/SettingDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/SettingDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/SettingDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/SettingDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/SettingDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/SettingDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/SettingDocument/Prepare
Підготувати документ

• Settings
• Монітор настрою (налаштування)

Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/Settings/Get
Post/api/humanresourcesmanagement/moodmonitor/Settings/Set

• Settlement
• Довідник населених пунктів

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/Filter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/Creation
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/Update
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/Delete
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/Copy
Копіювати документ
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Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Settlement/Prepare
Підготувати документ

• SklAccPolicy
• Облікова політика складу.

Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklAccPolicy/GetMethodOu
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklAccPolicy/SklNomCopyStorUC
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklAccPolicy/GetSklSch

• SklMolSpr
• Довідник МВО складу.

Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol/GetMolInfo
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol/SaveMol
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol/DeleteLogicMol
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol/DeleteMol
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol/GetSelAllMol
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/SklMol/UnionMOL

• SklNomenclarure
• Системний Довідник номенклатури.

Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureGroup
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureShortList
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureShortTypeList
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureShort
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNewNomenclatureGroup
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/SaveNomenclatureGroup
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GlobalChangeForGroup
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/DeleteNomenclatureGroup
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureServiceByKAgent
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureFull
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureFullByArticle
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetGroupNomenclatureTree
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/AddNomenclatureShort
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/SaveNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNewNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/DeleteNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetWOWSettingNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetMarksSettingNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNomenclatureByGTIN
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GlobalModifyNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetNameGroupNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetConformityNomenclature
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetConformityNomenclatureForPartner
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/GetDescriptionKey
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/IsWatched
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/ExistWatched
Post/api/dictionaries/SklNomenclarureController/RemoveToGroup

• SklStorSpr
• Довідник місць зберігання.

Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetStorInfo
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Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/CheckDefaultStors
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetStorGrpInfo
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetStorWork
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetSelStorList
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetSelAllStorList
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetSelStorTree
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetAllStorGrp
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SklIsStorPrdKlad
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SklCfgIsStorKlad
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetPrdPdrKlad
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SklCfgGetStorSmn
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SaveSklStor
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SaveStore
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/DeleteStor
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SklReadStorSmn
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SklStorSmenMod
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SklStorSmenSave
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SklStorSmenDel
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetAllSklStorGrp
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SaveSklStorGrp
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/DeleteSklStorGrp
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/GetLocationCodeStore
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/SetLocationCodeStore
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/Creation
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/Update
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/logistic/Sklad/Stor/Prepare
Підготувати документ

• Specification
• Специфікація торгівлі

Post/api/logistic/trade/specification/Gets
Post/api/logistic/trade/specification/DeleteTemp
Post/api/logistic/trade/specification/CopyTemp
Post/api/logistic/trade/specification/PrepareTemp
Post/api/logistic/trade/specification/RecalculationTemp
Post/api/logistic/trade/specification/GetDocumentSumm
Post/api/logistic/trade/specification/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/trade/specification/Creation
Post/api/logistic/trade/specification/Update
Post/api/logistic/trade/specification/Delete
Видалити документ

140



Керівництво програміста  | 1.3 - API

Post/api/logistic/trade/specification/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/specification/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/specification/Prepare
Підготувати документ

• SpecificationTemp
• Тимчасова таблиця TempDocS

Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/Get
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/GetList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/Add
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/AddList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/Update
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/UpdateList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/Delete
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/DeleteList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTemp/DeleteList

• SpecificationTempAdded
• Тимчасова таблиця TempDocSAdd

Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/Get
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/GetList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/Add
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/AddList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/Update
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/UpdateList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/Delete
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/DeleteList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempAdded/DeleteList

• SpecificationTempItem
• Тимчасова таблиця TempDocSItem

Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/Get
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/GetList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/Add
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/AddList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/Update
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/UpdateList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/Delete
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/DeleteList
Post/api/logistic/documentTempTables/SpecificationTempItem/DeleteList

• SpecificationTempLink
• Тимчасова таблиця TempDocSRef
• SprBank
• Довідник банків

Post/api/sys/bank/GetList
Post/api/sys/bank/GetData
Post/api/sys/bank/BankWithMFOExist
Post/api/sys/bank/BankWithNmExist
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Post/api/sys/bank/Insert
Post/api/sys/bank/Update
Post/api/sys/bank/Save
Post/api/sys/bank/Delete
Post/api/sys/bank/TestChanges
Post/api/sys/bank/GetDatatrfs
Post/api/sys/bank/GetListtes

• SprCrtFrm
• Довідник картки підприємства

Post/api/sys/SprCrtFrm/GetData
Post/api/sys/SprCrtFrm/Insert
Post/api/sys/SprCrtFrm/Update
Post/api/sys/SprCrtFrm/Save
Post/api/sys/SprCrtFrm/GetCrtParms
Post/api/sys/SprCrtFrm/GetCrtParm
Post/api/sys/SprCrtFrm/PutCrtParm

• SprF
• Інтегрований Довідник

Post/api/dictionaries/SprF/GetSprF2
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprF2CdSpr
Post/api/dictionaries/SprF/DeleteSprF2Rcd
Post/api/dictionaries/SprF/ChangeSprF2
Post/api/dictionaries/SprF/AddSprF2
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprFAnl
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprFAnlCdSpr
Post/api/dictionaries/SprF/DeleteSprFAnlRcd
Post/api/dictionaries/SprF/ChangeSprFAnl
Post/api/dictionaries/SprF/AddSprFAnl
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprFAdd
Post/api/dictionaries/SprF/DeleteSprFAddRcd
Post/api/dictionaries/SprF/ChangeSprFAdd
Post/api/dictionaries/SprF/AddSprFAdd
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprFAnlTree
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprFAnlTreeCdSpr
Post/api/dictionaries/SprF/DeleteSprFAnlTreeRcd
Post/api/dictionaries/SprF/ChangeSprFAnlTree
Post/api/dictionaries/SprF/AddSprFAnlTree
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprFSte
Post/api/dictionaries/SprF/GetSprFSteCdSte
Post/api/dictionaries/SprF/DeleteSprFSteRcd
Post/api/dictionaries/SprF/ChangeSprFSte
Post/api/dictionaries/SprF/AddSprFSte

• SprNpd
• Довідник напрямків діяльності

Post/api/dictionaries/SprNpd/GetSprNpdTV
Post/api/dictionaries/SprNpd/GetSprNpdTVByChangeCd
Post/api/dictionaries/SprNpd/GetSprNpdByCdStr
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Post/api/dictionaries/SprNpd/GetSprNpdByRcd
Post/api/dictionaries/SprNpd/SaveSprNpd
Post/api/dictionaries/SprNpd/DeleteSprNpd

• SprPdr
• Довідник підрозділів

Post/api/dictionaries/SprPdr/GetListDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetListDepartmentByCodeAndDate
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetListDepartmentById
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentByIdAndPreferDate
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentByCodeAndPreferDate
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentByIdAndDateBegin
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentByLocalCode
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetCountDepartmentByDate
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetNormalizeDateLoad
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetFreeDepartmentCode
Post/api/dictionaries/SprPdr/TestCreatedDepartmentsByManningTable
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetValidInfoBeforeDeletePhysically
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetValidInfoBeforeDeleteLogical
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetHierarchyDepartmentById
Post/api/dictionaries/SprPdr/AddDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/UpdateDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/DeletePhysicallyDepartmentById
Post/api/dictionaries/SprPdr/DeleteLogicalDepartmentByIdOnDate
Post/api/dictionaries/SprPdr/RestoreDepartmentByIdOnDate
Post/api/dictionaries/SprPdr/SetDefaultParams
Post/api/dictionaries/SprPdr/ResetDepartmentPosition
Post/api/dictionaries/SprPdr/ChangeDepartmentPosition
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetListStructUnitDepartments
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetStructUnitDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetValidInfoBeforeDeleteStructUnitDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/AddStructUnitDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/UpdateStructUnitDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/DeleteStructUnitDepartment
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetListStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetStructureByDate
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetCountStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetNormalizeCodeStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetMaxDateStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/AddStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/AddStructureWithControl
Post/api/dictionaries/SprPdr/UpdateStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/CreateEmptyStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/CopyStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/TestChangeStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/ChangeStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/CopyStructureFromManningTable
Post/api/dictionaries/SprPdr/DeleteStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/DeleteStructureFromManningTable
Post/api/dictionaries/SprPdr/DeleteStructureWithControl
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Post/api/dictionaries/SprPdr/MoveStructure
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetListDepartmentType
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetListDepartmentTypeByTypeStructUnit
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentTypeById
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentTypeByIdAndTypeStructUnit
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentTypeByCode
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetDepartmentTypeByCodeAndTypeStructUnit
Post/api/dictionaries/SprPdr/AddDepartmentType
Post/api/dictionaries/SprPdr/UpdateDepartmentType
Post/api/dictionaries/SprPdr/FillDepartmentStructUnitId
Post/api/dictionaries/SprPdr/FillDepartmentQualifierCode
Post/api/dictionaries/SprPdr/FixSprPdrData
Post/api/dictionaries/SprPdr/GetTreeDescription
Post/api/dictionaries/SprPdr/DrillDown
Post/api/dictionaries/SprPdr/Navigate

• SprPtn
• Довідник контрагентів

Post/api/sys/SprPtn/GetPtnGrpkAsync
Post/api/sys/SprPtn/GetPtnGrpkByRcd
Post/api/sys/SprPtn/IsPtnGrpEmpty
Post/api/sys/SprPtn/IsPtnGrpCdExists
Post/api/sys/SprPtn/IsPtnGrpHasChild
Post/api/sys/SprPtn/AddPtnGrpk
Post/api/sys/SprPtn/UpdPtnGrpk
Post/api/sys/SprPtn/DelPtnGrpk
Post/api/sys/SprPtn/SetPtnDeleted
Post/api/sys/SprPtn/LogDeletePtnByMark
Post/api/sys/SprPtn/GetPtnHasAccPltRecords
Post/api/sys/SprPtn/PtnDelMarkerRecords
Post/api/sys/SprPtn/PtnDel
Post/api/sys/SprPtn/GetData
Post/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadAsync
Post/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadSchAsync
Post/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadRateAsync
Post/api/sys/SprPtn/GetPtnSchkAsync
Post/api/sys/SprPtn/f_Ptn_ReadAdrAsync
Post/api/sys/SprPtn/GetPtnFil
Post/api/sys/SprPtn/InsertPtn
Post/api/sys/SprPtn/UpdatePtn

• SprSign
• Довідник комісій

Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSign
Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignBpCdSte
Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignBpCdSteTyp
Post/api/dictionaries/SprSign/DeleteSprSignRcd
Post/api/dictionaries/SprSign/ChangeSprSign
Post/api/dictionaries/SprSign/AddSprSign
Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignT
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Post/api/dictionaries/SprSign/DeleteSprSignTRcd
Post/api/dictionaries/SprSign/ChangeSprSignT
Post/api/dictionaries/SprSign/AddSprSignT
Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignS
Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignSSgn
Post/api/dictionaries/SprSign/DeleteSprSignSRcd
Post/api/dictionaries/SprSign/ChangeSprSignS
Post/api/dictionaries/SprSign/AddSprSignS
Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignsSte
Post/api/dictionaries/SprSign/GetSprSignsSteRcd
Post/api/dictionaries/SprSign/DeleteSprSignsSteRcd
Post/api/dictionaries/SprSign/ChangeSprSignsSte
Post/api/dictionaries/SprSign/AddSprSignsSte

• SprSVl
• Довідник валют

Post/api/sys/SprSVl/GetList
Post/api/sys/SprSVl/GetData
Post/api/sys/SprSVl/SVlWithNmExist
Post/api/sys/SprSVl/Insert
Post/api/sys/SprSVl/Update
Post/api/sys/SprSVl/Save
Post/api/sys/SprSVl/Delete
Post/api/sys/SprSVl/GetSVlTxts
Post/api/sys/SprSVl/AddSVlTxt
Post/api/sys/SprSVl/DeleteSVlTxt
Post/api/sys/SprSVl/GetCurTypes

• SprVlCur
• Довідник курсів валют

Post/api/dictionaries/SprVlCur/GetListAsync
Post/api/dictionaries/SprVlCur/GetDataAsync
Post/api/dictionaries/SprVlCur/InsertAsync
Post/api/dictionaries/SprVlCur/UpdateAsync
Post/api/dictionaries/SprVlCur/DeleteAsync

• SQLMethod
• SQL методи Data Base

Post/api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/OSB_DATA
Post/api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/SetParamValue
Post/api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/OSB_DATA_CLEAR
Post/api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/OSB_CALC
Post/api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/spSsuViewAnalyticAccounting
Post/api/GeneralAccountingBook/SQLMethod/OpeningBalanceData

• SSpr
• Системний Довідник

Post/api/dictionaries/sspr/get
Post/api/dictionaries/sspr/GetSprRecords
Post/api/dictionaries/sspr/getspr-filter
Post/api/dictionaries/sspr/GetCountRecordsSpr
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• Station
• Робота зі станціями

Post/api/session/station/register
Зареєструвати станцію у системі
Post/api/session/station/deregister
Зняти реєстрацію станції у системі

• Ste
• Картка підприємства СТО

Post/api/dictionaries/Ste/GetList
Post/api/dictionaries/Ste/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Ste/Creation
Post/api/dictionaries/Ste/Update
Post/api/dictionaries/Ste/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Ste/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/Ste/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Ste/Prepare
Підготувати документ

• SteAdr
• Адреса картки підприємства в розрізі структурної одиниці

Post/api/dictionaries/SteAdr/GetsStructuralUnit
Post/api/dictionaries/SteAdr/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/SteAdr/Creation
Post/api/dictionaries/SteAdr/Update
Post/api/dictionaries/SteAdr/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/SteAdr/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/SteAdr/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/SteAdr/Prepare
Підготувати документ

• SteFrm
• Довідник картки підприємства у розрізі структурних одиниць

Post/api/sys/SteFrm/GetList
Post/api/sys/SteFrm/GetData
Post/api/sys/SteFrm/Insert
Post/api/sys/SteFrm/Update
Post/api/sys/SteFrm/Save
Post/api/sys/SteFrm/Delete
Post/api/sys/SteFrm/GetSteParm
Post/api/sys/SteFrm/PutSteParm
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• SteParams
• Параметри підприємства

Post/api/dictionaries/SteParams/Get
Post/api/dictionaries/SteParams/Add

• SteSch
• Рахунки картки підприємства в розрізі структурних одиниць

Post/api/dictionaries/SteSch/GetsStructuralUnit
Post/api/dictionaries/SteSch/GetsUnicEnterprise
Post/api/dictionaries/SteSch/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/SteSch/Creation
Post/api/dictionaries/SteSch/Update
Post/api/dictionaries/SteSch/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/SteSch/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/SteSch/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/SteSch/Prepare
Підготувати документ

• SteTlf
• Телефони картки підприємства в розрізі структурної одиниці

Post/api/dictionaries/SteTlf/GetsStructuralUnit
Post/api/dictionaries/SteTlf/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/SteTlf/Creation
Post/api/dictionaries/SteTlf/Update
Post/api/dictionaries/SteTlf/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/SteTlf/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/SteTlf/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/SteTlf/Prepare
Підготувати документ

• StoBas
• Довідник типових операцій

Post/api/dictionaries/StoBas/GetSto
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoCdBp
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoRcd
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoEx
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoCdBprCdGrpCd
Post/api/dictionaries/StoBas/DeleteStoRcd
Post/api/dictionaries/StoBas/ChangeSto
Post/api/dictionaries/StoBas/AddSto
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoGrp
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoGrpOu
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Post/api/dictionaries/StoBas/DeleteStoGrpRcd
Post/api/dictionaries/StoBas/ChangeStoGrp
Post/api/dictionaries/StoBas/AddStoGrp
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoPrw
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoPrwRcd
Post/api/dictionaries/StoBas/GetStoPrwPrwRcd
Post/api/dictionaries/StoBas/DeleteStoPrwRcd
Post/api/dictionaries/StoBas/DeleteStoPrwPrwRcd
Post/api/dictionaries/StoBas/ChangeStoPrw
Post/api/dictionaries/StoBas/AddStoPrw

• StorCards
• Картотека складського обліку.

Post/api/logistic/Sklad/StorCards/GetStorCardsBase
Post/api/logistic/Sklad/StorCards/GetStorCardsByMolBase
Post/api/logistic/Sklad/StorCards/GetStorCardsByMolKpuBase
Post/api/logistic/Sklad/StorCards/GetStorCardsByStorBase
Post/api/logistic/Sklad/StorCards/GetNomenclatureByOpa

• StoreCards
• Інвентаризація запасів
• StoreCards
• Маркування
• StorInventory
• Відомості інвентаризації.

Post/api/logistic/Sklad/StorInventory/GetStorInventoryBase
Post/api/logistic/Sklad/StorInventory/GetStorInventoryStrBase
Post/api/logistic/Sklad/StorInventory/CreateInventory
Post/api/logistic/Sklad/StorInventory/SaveInventory

• Street
• Довідник вулиць

Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/Filter
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/GetList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/Creation
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/Update
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/Delete
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/DeleteList
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/AddressDirectory/Street/Prepare
Підготувати документ

• StructuralUnit
• Довідник структурних одиниць

Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/GetList
Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/GetListTree
Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/GetAvailableToUserStructuralUnits
Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/GetAvailableToUserStructuralUnitsTree
Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/Get
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Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/GetByEGRPOU
Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/Add
Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/Update
Post/api/dictionaries/Common/StructuralUnit/Delete

• StudentCardDocuments
• Контролер для роботи з Карткою студента (документ)

Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/studentcarddocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/studentcarddocuments/Creation
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/studentcarddocuments/Update
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/studentcarddocuments/Delete
Видалити документ
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/studentcarddocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/studentcarddocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/personnelmanagement/personalcarddocuments/studentcarddocuments/Prepare
Підготувати документ

• StudentsCombo
• Комбіки по студентах

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/StudentsCombo/GetAcademicYearsList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/StudentsCombo/GetCourseList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/StudentsCombo/GetSpecialtyList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/StudentsCombo/GetFormOfTrainingList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/StudentsCombo/GetSessionList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/StudentsCombo/GetGroupList

• StudentsListDirectory
• Контролер для роботи зі Списком студентів

Post/api/dictionaries/Common/StudentsListDirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/Common/StudentsListDirectory/Creation
Post/api/dictionaries/Common/StudentsListDirectory/Update
Post/api/dictionaries/Common/StudentsListDirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/Common/StudentsListDirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/Common/StudentsListDirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/Common/StudentsListDirectory/Prepare
Підготувати документ

• SummaryRegisterDocuments
• Методи зведений реєстр документів

Post/api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/Creation
Post/api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/Update
Post/api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/Delete
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Видалити документ
Post/api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/DeleteList
Видалити документи
Post/api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/Copy
Копіювати документ
Post/api/GeneralAccountingBook/SummaryRegisterDocuments/Prepare
Підготувати документ

• SupportGoups
• Довідник груп забезпечення

Post/api/dictionaries/ClothingSupport/SupportGoups/Get
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/SupportGoups/GetByCipher
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/SupportGoups/GetAll
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/SupportGoups/Save
Post/api/dictionaries/ClothingSupport/SupportGoups/Delete

• SysKpk
• Довідники кодів бюджетної класифікації

Post/api/dictionaries/BudgetClassificationCodes/GetList
Post/api/dictionaries/BudgetClassificationCodes/Add
Post/api/dictionaries/BudgetClassificationCodes/Update
Post/api/dictionaries/BudgetClassificationCodes/Delete

• SysLoger
• Логування подій

Post/api/sys/SysLoger/Get
Отримати залогірована подія.
Post/api/sys/SysLoger/AddMainLog
Додати подію.
Post/api/sys/SysLoger/AddField
Додати деталізацію події.
Post/api/sys/SysLoger/AddDetailing
Додати деталізацію події.

• SysSprZtt
• Центр витрат

Post/api/dictionaries/CostCenter/GetList
Post/api/dictionaries/CostCenter/Add
Post/api/dictionaries/CostCenter/Update
Post/api/dictionaries/CostCenter/Delete
Post/api/dictionaries/CostCenter/GetTreeDescription
Post/api/dictionaries/CostCenter/DrillDown
Post/api/dictionaries/CostCenter/Navigate

• SystemDocument
• Системні документи

Post/api/dictionaries/Common/SystemDocument/Get
Post/api/dictionaries/Common/SystemDocument/GetListByBusinessCode
Post/api/dictionaries/Common/SystemDocument/GetListByBusinessCodeAndRcdArray

• TariffGrid
• Довідник посад
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Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/GetFullList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/GetTree
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/GetTreeInfo
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/GetOutlineList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/GetFullByCode
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/AddFull
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/UpdateFull
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/DeleteFull
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/DeleteFullFromArchive
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/CalculateCoefficientsFull
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/GetTreeDescription
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/DrillDown
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/TariffGrid/Navigate

• TariffGridsDirectory
• Контролер для роботи з Довідником тарифних сіток

Post/api/dictionaries/tariffgridsdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/tariffgridsdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/tariffgridsdirectory/Update
Post/api/dictionaries/tariffgridsdirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/tariffgridsdirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/tariffgridsdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/tariffgridsdirectory/Prepare
Підготувати документ

• TariffGridsRatesDirectory
• Контролер для роботи з Довідником Розряд тарифних сіток

Post/api/dictionaries/tariffgridsratesdirectory/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/tariffgridsratesdirectory/Creation
Post/api/dictionaries/tariffgridsratesdirectory/Update
Post/api/dictionaries/tariffgridsratesdirectory/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/tariffgridsratesdirectory/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/tariffgridsratesdirectory/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/tariffgridsratesdirectory/Prepare
Підготувати документ

• Tax
• Системний Довідник податків.

Post/api/dictionaries/tax/Gets
Post/api/dictionaries/tax/GetSh
Post/api/dictionaries/tax/TestChanges
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Post/api/dictionaries/tax/InitTaxBase
Post/api/dictionaries/tax/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/tax/Creation
Post/api/dictionaries/tax/Update
Post/api/dictionaries/tax/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/tax/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/tax/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/tax/Prepare
Підготувати документ

• TaxInvoices
• Податкові накладні

Post/api/taxaccounting/taxinvoices/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/taxaccounting/taxinvoices/Creation
Post/api/taxaccounting/taxinvoices/Update
Post/api/taxaccounting/taxinvoices/Delete
Видалити документ
Post/api/taxaccounting/taxinvoices/DeleteList
Видалити документи
Post/api/taxaccounting/taxinvoices/Copy
Копіювати документ
Post/api/taxaccounting/taxinvoices/Prepare
Підготувати документ

• TaxModels
• Системний Довідник податкових моделей.

Post/api/dictionaries/trdmdl/Gets
Post/api/dictionaries/trdmdl/GetBy
Post/api/dictionaries/trdmdl/RestoreLog
Post/api/dictionaries/trdmdl/DeleteLog
Post/api/dictionaries/trdmdl/TestChanges
Post/api/dictionaries/trdmdl/GetDirectory
Post/api/dictionaries/trdmdl/GetByFilter
Post/api/dictionaries/trdmdl/GetByFind
Post/api/dictionaries/trdmdl/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/trdmdl/Creation
Post/api/dictionaries/trdmdl/Update
Post/api/dictionaries/trdmdl/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/trdmdl/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/trdmdl/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/trdmdl/Prepare
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Підготувати документ

• TaxpayerStatus
• Cтатуси платника податків (юр./фіз. особи).

Post/api/dictionaries/Common/TaxpayerStatus/Get
Post/api/dictionaries/Common/TaxpayerStatus/GetList

• TaxPrm
• Параметри податкового обліку

Post/api/taxaccounting/taxparameters/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/taxaccounting/taxparameters/Creation
Post/api/taxaccounting/taxparameters/Update
Post/api/taxaccounting/taxparameters/Delete
Видалити документ
Post/api/taxaccounting/taxparameters/DeleteList
Видалити документи
Post/api/taxaccounting/taxparameters/Copy
Копіювати документ
Post/api/taxaccounting/taxparameters/Prepare
Підготувати документ

• TaxRate
• Системний Довідник ставок податків.

Post/api/dictionaries/taxrate/Gets
Post/api/dictionaries/taxrate/Get
Post/api/dictionaries/taxrate/GetTaxSh
Post/api/dictionaries/taxrate/Save
Post/api/dictionaries/taxrate/Delete
Post/api/dictionaries/taxrate/DeleteByTax
Post/api/dictionaries/taxrate/TestChanges
Post/api/dictionaries/taxrate/CalcTaxRateSum

• TaxSpecification
• Податки товарних позицій

Post/api/logistic/trade/taxspecification/Gets
Post/api/logistic/trade/taxspecification/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/trade/taxspecification/Creation
Post/api/logistic/trade/taxspecification/Update
Post/api/logistic/trade/taxspecification/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/trade/taxspecification/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/taxspecification/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/taxspecification/Prepare
Підготувати документ

• TeamNewsLine
• Монітор настрою (налаштування)
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Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLine/GetInfo
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLine/SetInfo
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLine/GetPollStatisticInfo

• TeamNewsLineDocument
• Контролер для роботи з Колектив Стрічка новин (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocument/Prepare
Підготувати документ

• TeamNewsLineDocumentDistrib
• Контролер для роботи з Колектив Стрічка новин (документ) - Розповсюдження

Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocumentDistrib/Prepare

• TeamNewsLineDocumentQuest
• Контролер для роботи з Колектив Стрічка новин (документ) Опитування - Питання

Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsLineDocumentQuest/Prepare

• TeamNewsUserDocument
• Контролер для роботи з Колектив Стрічка новин користувач (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsUserDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsUserDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsUserDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsUserDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsUserDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsUserDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/team/TeamNewsUserDocument/Prepare
Підготувати документ

• Tenants
• Довідник мешканців

Post/api/Billing/Tenants/Get
Post/api/Billing/Tenants/GetListByContractId
Post/api/Billing/Tenants/Add
Post/api/Billing/Tenants/Update
Post/api/Billing/Tenants/Delete

• TermOfDocument
• Рядки документів
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Post/api/logistic/Sklad/TermsDocument/Get

• TerritorialDivisions
• Територіальні підрозділи

Post/api/dictionaries/Common/TerritorialDivisions/GetList
Post/api/dictionaries/Common/TerritorialDivisions/Get
Post/api/dictionaries/Common/TerritorialDivisions/Add
Post/api/dictionaries/Common/TerritorialDivisions/Update
Post/api/dictionaries/Common/TerritorialDivisions/Delete

• Thumbnail
• Мініатюри зображень

Post/api/thumbnail/save
Стиснути та зберегти одне зображення у БД.
Get/api/thumbnail/image/{FirmRcd:long}/{SDocRcd:long}/{RecType:int}/{ObjRcd:long}
Отримати стиснене зображення за критерієм - комбінація параметрів thumb_SDocRcd + Thumb_RecType + 

Thumb_ObjRcd.
Get/api/thumbnail/photo/{FirmRcd:long}/{PhotoRcd:long}
Отримати стиснене зображення за критерієм - комбінація параметрів thumb_Rcd.

• Thumbnail
• Мініатюри зображень TouBas

Post/api/dictionaries/TouBas/GetSOu
Post/api/dictionaries/TouBas/GetSOuCdBp
Post/api/dictionaries/TouBas/GetSOuRcd
Post/api/dictionaries/TouBas/DeleteSOuRcd
Post/api/dictionaries/TouBas/ChangeSOu
Post/api/dictionaries/TouBas/AddSOu
Post/api/dictionaries/TouBas/GetSOuParam
Post/api/dictionaries/TouBas/GetSOuParamOu
Post/api/dictionaries/TouBas/GetSOuParamOuTypeId
Post/api/dictionaries/TouBas/DeleteSOuParamRcd
Post/api/dictionaries/TouBas/ChangeSOuParam
Post/api/dictionaries/TouBas/AddSOuParam

• TradeMutualSettlements
• Торгівля ордери

Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/Gets
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/GridGetColumns
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/Creation
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/Update
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/Delete
Видалити документ
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/DeleteList
Видалити документи
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/Copy
Копіювати документ
Post/api/logistic/trade/mutualsettlements/Prepare
Підготувати документ
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• TradeSpecificationA
• Специфікація торгівлі (A)

Post/api/logistic/trade/specificationA/GetTemp
Post/api/logistic/trade/specificationA/GetListTemp
Post/api/logistic/trade/specificationA/CreateTemp
Post/api/logistic/trade/specificationA/CopyTemp
Post/api/logistic/trade/specificationA/AddTemp
Post/api/logistic/trade/specificationA/UpdateTemp
Post/api/logistic/trade/specificationA/DeleteTemp
Post/api/logistic/trade/specificationA/Get
Post/api/logistic/trade/specificationA/GetByOptionalKey
Post/api/logistic/trade/specificationA/Creation
Post/api/logistic/trade/specificationA/CreateList
Post/api/logistic/trade/specificationA/Update
Post/api/logistic/trade/specificationA/UpdateList
Post/api/logistic/trade/specificationA/Delete
Post/api/logistic/trade/specificationA/DeleteList
Post/api/logistic/trade/specificationA/DeleteByOptionalKey

• TradeStatuses
• Довідник статусів документів.

Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt/Gets
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt/Get
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt/Save
Post/api/dictionaries/logistic/trade/TrdStt/Delete

• TypicalGoalDocument
• Контролер для роботи з Типовими цілями (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/TypicalGoalDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/TypicalGoalDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/TypicalGoalDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/TypicalGoalDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/TypicalGoalDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/TypicalGoalDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/GoalManagement/TypicalGoalDocument/Prepare
Підготувати документ

• UBSpecification
• Специфікація рахунку за комунальні послуги

Post/api/billing/ubspecification/Gets
Post/api/billing/ubspecification/GetsInfo

• UnifiedTariffGrid
• Контролер для роботи з Довідником відсотків нарахувань

Post/api/dictionaries/UnifiedTariffGrid/GetList
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• UnifiedTariffGridDirectory
• Контролер для роботи з Довідником відсотків нарахувань

Post/api/dictionaries/unifiedtariffgrid/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgrid/Creation
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgrid/Update
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgrid/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgrid/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgrid/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgrid/Prepare
Підготувати документ

• UnifiedTariffGridSOkl
• Контролер для роботи з єдиною тарифною сіткою (Схема окладів)

Post/api/dictionaries/UnifiedTariffGridSOkl/GetList

• UnifiedTariffGridSOklDirectory
• Контролер для роботи з Довідником відсотків нарахувань

Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridsokl/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridsokl/Creation
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridsokl/Update
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridsokl/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridsokl/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridsokl/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridsokl/Prepare
Підготувати документ

• UnifiedTariffGridTRDirectory
• Контролер для роботи з єдиною тарифною сіткою (Тарифні розряди док.)

Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/GetList
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/Creation
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/Update
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/unifiedtariffgridtr/Prepare
Підготувати документ
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• UnitedChamberOfJudges
• Довідник об'єднаних палат відповідного кассаційного суду

Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/GetList
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/GetNextCd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/GetByRcd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/GetByCd
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/Add
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/Update
Post/api/dictionaries/PersonnelAndSalary/AutoDivJudges/UnitedChamberOfJudges/DeleteByRcd

• UserCatalogSetting
• Користувацькі довідники. Налаштування.

Post/api/core/userCatalogSetting/get
Отримати всі користувацькі поля для налаштування.
Post/api/core/userCatalogSetting/getById
Отримати користувацьке поле для налаштування по числовому ідентифікатору поля.
Post/api/core/userCatalogSetting/add
Додати користувацький Довідник.
Post/api/core/userCatalogSetting/update
Оновити користувацький Довідник.
Post/api/core/userCatalogSetting/delete
Видалити користувацький Довідник.

• UserCatalogValue
• Користувацькі Довідники. Значення.

Post/api/core/userCatalogValue/get
Отримати всі елементи користувацького Довідника.
Post/api/core/userCatalogValue/getByFilter
Отримати елементи користувацького Довідника зі значеннями по фільтру.
Post/api/core/userCatalogValue/getViewByFilter
Отримати представлення елементів користувацького Довідника зі значеннями по фільтру.
Post/api/core/userCatalogValue/add
Додати значення користувацького Довідника.
Post/api/core/userCatalogValue/update
Оновити значення користувацького Довідника.
Post/api/core/userCatalogValue/delete
Видалити значення користувацького Довідника.

• UserIni
• Збереження стану модуля

Post/api/core/userIni/get
Отримати збережений модуль.
Post/api/core/userIni/set
Додати збережений модуль.

• UserManagement
• Управління користувачами

Post/api/core/usermanagement/change-password
Змінити пароль користувача
Post/api/core/usermanagement/firm-users
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Отримати список всіх користувачів для зазначеного підприємства
Post/api/core/usermanagement/users
Отримати список всіх користувачів
Post/api/core/usermanagement/user-sipparams
Отримати налаштування SIP телефонів підприємства
Post/api/core/usermanagement/users-sipenabled
Отримати список SIP користувачів
Post/api/core/usermanagement/migarate-all-users
Post/api/core/usermanagement/migarate-users
Post/api/core/usermanagement/update
Post/api/core/usermanagement/set-role
Post/api/core/usermanagement/unset-role
Post/api/core/usermanagement/forgot-password
Post/api/core/usermanagement/lock-user
Post/api/core/usermanagement/unlock-user

• UserRegistryRequisiteSetting
• Користувальницькі реквізити реєстрів. Налаштування.

Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/Get
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/GetByRegistry
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/GetList
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/Add
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/Update
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/UpdateByRegistry
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/Delete
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/DeleteList
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteSetting/DeleteByRegistry

• UserRegistryRequisiteValue
• Користувальницькі реквізити реєстрів. Значення.

Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/GetByDocument
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/GetByRow
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/Get
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/GetList
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/Add
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/AddRow
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/Update
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/UpdateRow
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/UpdateByDocument
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/Delete
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/DeleteByDocumentByRows
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/DeleteList
Post/api/core/userfields/userRegistryRequisiteValue/DeleteByDocument

• UserRegistrySetting
• Користувальницькі реєстри. Налаштування

Post/api/core/userfields/userRegistrySetting/Get
Post/api/core/userfields/userRegistrySetting/GetBySysSchema
Post/api/core/userfields/userRegistrySetting/GetList
Post/api/core/userfields/userRegistrySetting/Add
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Post/api/core/userfields/userRegistrySetting/Update
Post/api/core/userfields/userRegistrySetting/Delete

• UserRequisiteSetting
• Поля користувача (приватні та спільні). Налаштування.

Post/api/core/userRequisiteSetting/getBySysSchema
Отримати користувацькі поля для налаштування за ідентифікатором об'єкта системної схеми.
Post/api/core/userRequisiteSetting/getByTableName
Отримати користувацькі поля для налаштування по імені таблиці бази даних.
Post/api/core/userRequisiteSetting/getByIdNumber
Отримати користувацьке поле для налаштування по числовому ідентифікатору поля.
Post/api/core/userRequisiteSetting/getByIdString
Отримати користувацьке поле для настройки по строковому ідентифікатору поля.
Post/api/core/userRequisiteSetting/updateBySysSchema
Оновити настройки користувацьких полів по ідентифікатору об'єкта системної схеми.

• UserRequisiteValue
• Користувацькі поля (приватні та спільні). Значення.

Post/api/core/userRequisiteValue/getByDocument
Отримати значення користувацьких полів по документу (ідентифікаторах об'єкта системної схеми та 

документу).
Post/api/core/userRequisiteValue/getByDocumentWithMetadata
Отримати значення користувацьких реквізитів з метаданими по документу (ідентифікаторах об'єкта системної 

схеми та документу).
Post/api/core/userRequisiteValue/updateByDocument
Оновити значення користувацьких полів по документу.

• Users

Post/api/sys/Users/GetAvailableFirms

• UserStatus
• Загальний Довідник статусів користувачів

Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/GetByCode
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/GetList
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/Creation
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/Update
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/Delete
Видалити документ
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/DeleteList
Видалити документи
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/Copy
Копіювати документ
Post/api/dictionaries/crm/UserStatus/Prepare
Підготувати документ

• UtilityBill
• Рахунки за комунальні послуги.

Post/api/billing/utilitybill/Gets
Post/api/billing/utilitybill/GetsStructuralUnit

160



Керівництво програміста  | 1.3 - API

Post/api/billing/utilitybill/GetsPersonalAccount
Post/api/billing/utilitybill/GetsPersonalAccountandPeriod
Post/api/billing/utilitybill/GetsPeriod
Post/api/billing/utilitybill/Get
Post/api/billing/utilitybill/Save
Post/api/billing/utilitybill/Delete

• Vacancy
• Вакансії

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Vacancy/GetInfo
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Vacancy/SetInfo
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Vacancy/GetVacancyStatusList
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Vacancy/GetVacancyComboList
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Vacancy/SetOpenCloseStatus
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/Vacancy/UnDelete

• VacancyDocument
• Контролер для роботи з Вакансією (документ)

Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/VacancyDocument/Get
Отримати документ по ІД
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/VacancyDocument/Creation
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/VacancyDocument/Update
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/VacancyDocument/Delete
Видалити документ
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/VacancyDocument/DeleteList
Видалити документи
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/VacancyDocument/Copy
Копіювати документ
Post/api/humanresourcesmanagement/recruiting/VacancyDocument/Prepare
Підготувати документ

• Var

Post/api/dictionaries/Var/GetVar
Post/api/dictionaries/Var/GetVarCdBpr
Post/api/dictionaries/Var/DeleteVarRcd
Post/api/dictionaries/Var/ChangeVar
Post/api/dictionaries/Var/FindVarByCode
Post/api/dictionaries/Var/AddVar

• VirtualDrive
• Функції обміну файлами

Post/api/core/file/read
Отримати файл системної частини з віртуального диску
Post/api/core/file/write
Записати файл до системної частини файлового сервера
Post/api/core/file/exists
Перевірити наявність файлу на диску
Post/api/core/file/find
Отримати список файлів , що задовольняють масці
Post/api/core/file/delete
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Видалити файли по масці
Post/api/core/file/required
Отримати список необхідних файлів робочої станції
Post/api/core/file/splash
Отримати зображення заставки
Post/api/core/file/name
Отримати найменування конфігурації
Post/api/core/file/view
Post/api/core/file/reset
Post/api/core/file/executeScrypt
Виконати SQL-скрипт

• Worker
• Контролер тривалих процесів

Post/api/core/worker/get-progress
Post/api/core/worker/remove-progress
Post/api/core/worker/get-dynamic

• WorkTimeTotal
• Профіль співробітника (Робочій час - підсумки)

Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/WorkTimeTotal/GetTreeDescription
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/WorkTimeTotal/DrillDown
Post/api/humanresourcesmanagement/employeeprofile/WorkTimeTotal/Navigate

• Xml
• XmlEngine

Post/api/core/xml/registries
Отримати список доступних реєстрів
Post/api/core/xml/data-to-query
Отримати дані для заповнення шаблону реєстру
Post/api/core/xml/query
Отримати дані по шаблону реєстру
Post/api/core/xml/GetDbfFromXmlModel
Отримати дані по шаблону реєстру в .dbf

• XmlTransDocument

Post/api/taxaccounting/XmlTransDocument/LoadUpdXml
Post/api/taxaccounting/XmlTransDocument/SaveUpdXml

• ТransferPrepaymentDBF
• XmlEngine

Post/api/core/dbf/ConvertToDbf
Вивантаження даних в .dbf

1.4. Інструментарій програміста
В Комплексі  для створення нестандартних проводок (проводок, які формуються за переліком умов), 

автоматичне формування текстових документів або коментарів (тексти наказів, договорів), розрахунку 
законодавчо невизначених процесів (наприклад, обробка банківських документів з програми клієнт–банк) та 
інших подій використовується програми користувача. Для створення програм використовується вбудована 
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алгоритмічна мову. Для формування звітів необхідних для роботи користувача, крім представлених в Комплексі, 
існують засоби створення і формування вихідних форм і засоби доступу до об'єктів даних Комплексу.

1.4.1. Вбудована алгоритмічна мова

Одна з найбільш важливих функцій Комплексу – можливість завдання алгоритмічних процедур. За допомогою 
вбудованих або програмованих користувачем процедур, що застосовуються в усіх системах Комплексу, 
відбудеться налаштування проводок по рахунках бухгалтерського обліку, алгоритмів розрахунку заробітної 
плати, податків, амортизації основних засобів, програмування і обчислення параметрів в звітах, настройка 
користувальницького фільтра, а також вирішуються інші завдання. Для написання процедур в комплекс 
вбудований Редактор програм,  забезпечений довідником змінних, функцій і конструкцій мови (Елементи 
програми),  а також функцією синтаксичного перевірки написаної процедури.

1.4.1.1. Редактор програм

Редактор програм  викликається в тих місцях Комплексу,  де потрібно налаштування алгоритму програмним 
способом. Наприклад, в підсистемі Головна книга  редактор програм викликається з розділу Проведення  модуля 
Налаштування  для додавання або зміни алгоритму формування проводки.

Щоб змінити задану проводку, курсор встановлюється на потрібний пункт лівій панелі реєстру і потім по 
клавіші Tab  курсор переводиться на праву панель. Далі вибирається спосіб завдання проводки Програмний  і по 
клавіші F4  викликається Редактор програм.

Редактор програм  це текстовий редактор, що підтримує стандартні функції редагування тексту – виділення 
фрагмента, видалення фрагмента, копіювання в буфер обміну, вставка з буфера. Виділення фрагмента тексту 
виконується по комбінації клавіш Shift  і управління курсором. Знімається виділення натисканням будь-якої 
клавіші. Команди вставити, видалити, вирізати і копіювати виконуються через пункт меню Правка.  Вставка 
проводиться з буфера обміну або зі спеціального довідника Елементи програми.  Пункт меню Правка / 
Знайти  дозволяє знайти в тексті програми заданий рядок. Пункт меню Правка / Знайти далі  обробить решту 
тексту і знайде, де дана рядок зустрічається в наступний раз. Пункт меню Правка / Зберегти блок в файл 
збереже виділений фрагмент програми в існуючий текстовий файл, перезаписавши його вміст. В текст програми 
вставляється вміст текстового файлу, вставка виконується через пункт меню Правка / Вставити блок з файлу.

Перевірка правильності написання програми, виявлення помилок виконується по пункту меню 
Програма/Перевірка,  або по комбінації клавіш Ctrl + F9.

Використання пошуку в Редакторі програм. У вікні редагування програми користувача в режимі пошуку (F7) 
реалізовано підсвічування всіх результатів пошуку в тексті програми.

При формуванні програми при відсутності полів є можливість активувати ресурси інших систем Комплексу. 
Для їх активації необхідно підключити відповідний ресурс по кнопці Ресурси  у вікні Елементи програми. У 
вікні редагування тексту існує можливість коментування виділених рядків коду по комбінації клавіш Ctrl + K. 
Збереження програми відбувається по клавіші F2. При виході з редактора Система перевіряє текст програми і 
повідомляє про виявлені помилки. Перевірка виконується по комбінації клавіш Ctrl + F9, а друк документа по 
клавіші F9.

1.4.1.2. Елементи програми

При написанні програм зручно використовувати вбудований довідник Елементи програми,  що містить 
вкладки Поля,Функції, Бібліотека, Довідники, Реєстри користувача, Вставки.  Довідник елементів програм 
викликається з пункту меню Правка / Викликати довідник,  або по клавіші F3.  При завантаженні модуля 
завантажуються дані, що відносяться до даної системи. У кожній системі відображаються загальні дані і дані 
системи. По кнопці Ресурси  проводиться під'єднання полів і функцій інших систем.

1.4.1.2.1. Поля

Розділ довідника Поля  містить список параметрів, доступних для налаштування даного алгоритму. Для 
зручності перегляду всі параметри розділені на кілька груп. Набір груп і параметрів, що входять в ці групи, 
залежить від системи і призначення настоюваного алгоритму. Так, наприклад, група параметрів Вбудовані поля 
пропонується для настройки проводок в різних системах. При налаштуванні різних форм звітності пропонуються 
групи Системні поля,  Стандартні поля,  Реквізити партії,  Реквізити фірм,  Користувальницькі поля звіту, 
Аліасні поля звіту,  Поля користувача  і ін. При цьому набір параметрів першої групи постійний, в другу 
групу включені параметри, які характерні тільки для даного виду звіту. В розділ Користувальницькі поля  звіту 
можна самостійно ввести новий параметр. У цьому випадку буде потрібно визначити алгоритм розрахунку даного 
параметра.

Для кожного поля в довіднику показані Найменування,Ідентифікатор  і Тип.  Для написання алгоритмів 
використовується Ідентифікатор,  текстове Найменування  тільки пояснює призначення даного параметра. Тип 
поля може бути: NUM - числове, CHAR - символьне, DATE - дата, TIME - час. Необхідно стежити за тим, щоб 
у виразах брали участь параметри одного типу. При необхідності використовуються функції перетворення типів. 
Формат поля DATE – дата «МІСЯЦЬ / ДЕНЬ / РІК».
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Довідник елементів програм містить досить велику кількість полів, тому важлива функція пошуку полів, що 
викликається по клавіші F7.  Ви можете шукати за назвою, за ідентифікатором з урахуванням або без урахування 
регістру. Для пошуку необхідно встати на початок списку, так як пошук здійснюється один раз від поточного поля 
вниз по списку. Здійснивши пошук, курсор встановлюється на наступне поле після знайденого.

Можливо введення частини ідентифікатора, а відсутні символи замінюються зірочкою. Наприклад, для пошуку 
поля Сума проводки,  вибирається спосіб пошуку По найменуванню  та вказується в поле Найменування:  Сума 
*. При цьому команда пошуку знайде перше поле, що містить зазначений набір - Сума проводки. Пошук всіх 
полів, що задовольняють вказаній вимозі, проводитися по комбінації клавіш Alt + F7.  Таким чином, знаходяться 
послідовно поля Сума операції,  Сума комісії.  Перелік полів наводиться в документі перелік полів системи 
(файл polya7хххх.xls), де 7хххх- індекс версії станом на яку створено файл.

1.4.1.2.2.  Функції

Довідник функцій Комплексу  знаходиться на вкладці Функції  довідника елементів програм.
Загальносистемні функції доступні у всіх системах. Функції для полів користувача доступні у всіх системах.
Комплекс містить вбудовані функції, які застосовуються для перетворення дат і валют, генерації проводок, 

розрахунку оборотів, балансу і аналізу по аналітичним картками і так далі. У нижній частині розділу знаходиться 
підказка по функції, на якій встановлений курсор - формат функції і короткий коментар. Перелік функцій 
наводиться в документі перелік функцій системи.

1.4.1.2.3. Бібліотека

На вкладці Бібліотека  розташовані найменування систем і ідентифікатори функцій, які можна 
використовувати при написанні програм користувача.

Шаблон обраної функції (текст програми) відображається в нижній частині вікна і може бути вставлений в 
призначену для користувача програму натисканням на клавішу Enter  або натисканням кнопки ОК.

1.4.1.2.4.  Довідники

На даній вкладці розташовуються Системні,Аналітичні  і Користувальницькі  довідники системи.

1.4.1.2.5. Реєстри користувача

На даній вкладці відобразяться Реєстри користувача  системи.

1.4.1.2.6. Вставки

На даній вкладці є підключення своїх текстів бібліотек до програм типових операцій, калькуляцій та 
розрахункових таблиць аналогічно #include file_name з С ++. Файли з текстами бібліотек для підключення до 
програм зберігаються в серверної частини Комплеку ISpro,  в каталозі USER_DATA \ INCLUDE.  Файли мають 
розширення VBA.

1.4.2. Засоби створення вихідних форм
Комплекс  дозволяє самостійно створювати вихідні форми, використовуючи як вбудований інструментарій 

підготовки вихідних форм, так і стандартні засоби настройки і генерації звітів. При цьому для розробки нової 
вихідної форми за основу можна взяти вже існуючу форму.

Комплекс  містить дизайнер звітів - Генератор FastReport. Заснований на SQL-запитах, які відбирає дані з 
таблиць Комплексу. Перелік і наповнення таблиць представлений в додатках. При розробці вихідних форм за 
допомогою такого генератора потрібен досвід написання SQL-запитів і інформація про базу даних Комплексу.

Крім перерахованих коштів можуть бути використані продукти сторонніх розробників (наприклад, Crystal 
Reports), що перебувають в обігу до бази даних Комплексу  через SQL-запити. Також формування звітів може бути 
реалізовано за допомогою об'єктів доступу до даних Комплексу  (LAO) і продуктів Microsoft Office (Word, Excel).

Активний список шаблонів звітів налаштовується, використовуючи редактор меню. Виклик редактора меню 
звітів проводиться з вікна Вибір вихідної форми  або Реєстр вихідних форм  по комбінації клавіш Ctrl + F4  або 
командою меню Реєстр / Меню...

Реєстр Налаштування меню звітів  містить дві панелі: Всі звіти  та Обрані звіти,  які розташовуються 
вертикально або горизонтально (уявлення налаштовується по пункту меню Вид / Горизонтальний / 
Вертикальний).  На панелі Всі звіти  представлений повний список звітних форм, доступних в поточному 
модулі - поставляються розробником і налаштованих користувачем. Панель Вибрані звіти  містить меню звітів - 
активний список звітних форм, що відображається у вікні Вибір вихідної форми.  Копіювання необхідних звітів 
в активному списку проводиться по клавіші F5.  Шаблони, перенесені на панель Обрані звіти  (тобто включені в 
меню звітів), перейменовуються (клавіша F4),  переміщаються в списку вгору або вниз (клавішами Ctrl +  / Ctrl +¯ 
упорядковано за ознаками, формуючи групи звітів. Для цього вводяться заголовки груп (по клавіші Ins),  а потім 
необхідні звіти копіюються в ці групи (по клавіші F5  зі списку панелі Всі звіти).
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Звіти, створені користувачами, видаляються по клавіші F8.  При видаленні звіту з панелі Всі звіти  він 
автоматично видаляється з Вибраних звітів.  Звіти, що поставляються в Комплексі  (в меню виділені чорним 
кольором) видалити не можна.

Після додавання файлу з шаблоном в каталог REP  (знаходиться на серверної частини) необхідно перебудувати 
список звітів по комбінації клавіш Alt+S  або через пункт меню Реєстр / Перебудувати список звітів,  після чого 
шаблон з'являється на панелі Всі звіти.

У налаштуванні програм загальносистемні функції розділені по групах для зручності пошуку.

1.4.2.1. Виклик меню звітів

Для генерації звіту або друкованої форми первинного документа необхідно викликати меню звітних форм, 
доступних в даному модулі. Меню звітів викликається наступними способами:

• З будь-якого первинного документа по клавіші F9  або за пунктом меню Документ / Друк  викликається 
вікно Вибір вихідної форми,  в якому запропоновано форми для друку поточного документа. Або з реєстру 
документів по комбінації клавіша Ctrl+F9  або командою меню Реєстр/Друк документа.

• З будь-якого реєстру по клавіші F9  або командою меню Реєстр / Друк  викликається вікно Вибір вихідної 
форми, в якому запропоновано форми для друку поточного реєстру.

• За комбінації клавіш Alt + F9  або командою меню Звіт / Формування звіту  (якщо в даному реєстрі такий 
пункт є) викликається вікно Вибір вихідної форми,  в якому запропоновано форми для друку різних звітів 
за даними поточної системи.

• Практично в кожній системі пропонується модуль Звіти,  при завантаженні якого відкривається вікно 
Реєстр вихідних форм.

Перехід з будь-якого вікна Вибір вихідної форми  до вікна Реєстр вихідних форм  проводиться по клавіші F3.
Реєстр вихідних форм  складається з двох горизонтальних панелей. На верхній панелі знаходиться активний 

список доступних шаблонів. На нижній панелі відображається коментар до звіту. Для шаблонів, створених 
користувачем (в меню виділені синім кольором), по клавіші F4  проводиться редагування.

1.4.2.2. Імпорт-експорт шаблонів

1.4.2.2.1.
Імпорт/експорт шаблонів звітів може використовуватися, наприклад, в разі, коли шаблон створений 

програмістом необхідно передати в робочий Комплекс.
Імпорт шаблонів здійснюється у вікні Налаштування меню звітів  при активній панелі Всі звіти  по пункту 

меню Реєстр / Імпорт  або по комбінації клавіш Alt+I.  У вікні Імпорт шаблонів  вказується ім'я каталогу, в якому 
знаходиться імпортований звіт. У списку файлів з шаблонами по клавіші Пробіл  виділяється необхідний.

Експорт шаблону здійснюється по комбінації клавіш Alt+E.  У вікні Експорт шаблону  вказується шлях до 
каталогу, в який буде поміщений файл шаблону.

1.4.2.3. Генерація звітів

Для генерації звіту або друкованої форми документа викликається вікно Вибір вихідної форми  або Реєстр 
вихідних форм,  вибирається найменування необхідного звіту і натисканням клавіші Enter  підтверджується 
вибір.

Якщо відобразиться діалогове вікно для уточнення додаткових параметрів звіту (наприклад, період або валюта 
звіту) заповнюються або вибираються з довідників необхідні дані. Параметри звіту можуть бути обов'язковими 
або необов'язковими. До тих пір, поки не заповнені обов'язкові параметри, кнопка ОК  залишається неактивною. 
Необов'язкові параметри призначені для різних вибірок (наприклад, вибір по контрагенту). Якщо параметр не 
заповнений, звіт виводиться для всіх значень даного параметра (в даному випадку - по всіх контрагентах).

Після обробки даних з'являється вікно Генератора звітів  з готовим звітом - текстовим або графічним, в 
залежності від виду обраного шаблону.

1.4.2.3.1. Перегляд і друк звітів.

Генератор звітів відкривається спільно з вікном Комплексу.  Тому, сформувавши звіт, його переглядають, і, 
при необхідності, є можливість переключитися в вікно Комплексу,  запустити формування іншого звіту і знову 
повернутися в графічний генератор звітів. Генератор підтримує багатовіконність, тому можливий перегляд в 
ньому одночасно декількох готових звітів.

Графічний Генератор звітів  не просто забезпечує власне генерацію звітів за готовими шаблонами з 
використанням призначених для користувача даних. З багатофункціонального інтерфейсу Генератора звітів 
доступні операції збереження сформованого звіту, відкриття будь-якого звіту з архіву звітів для перегляду, 
експорту звіту в формати Word і Excel документів, друку всього звіту, або окремих його частин.
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Якщо осередок був визначений як редагований, то на екрані його вміст виділяється синім кольором.
Інтерфейс графічного Генератора звітів  дозволяє редагувати текстову і графічну інформацію. Для цієї мети в 

звіт вбудована панель, що забезпечує основні функції редагування і викликається по кнопці Виклик редактора 
панелі Вид.

Існує можливість змінити шрифт і накреслення символів, орієнтир для вирівнювання рядків або чисел, 
обрамлення навіть для тих осередків звіту, які не були зазначені як редаговані при налаштуванні шаблону 
звіту. При цьому доступний весь набір Windows - шрифтів, встановлених на комп'ютері. При необхідності 
повністю видаляються окремі фрагменти звіту. Виділивши в осередку окремі символи, копіюють в буфер обміну, 
вирізають або видаляють їх, скориставшись контекстним меню, що відкривається натисканням правої кнопки 
миші. Символи з буфера обміну вставляються в інший фрагмент звіту, за допомогою того ж контекстного меню. 
Необхідні ділянки тексту звіту знаходять з використанням функції Пошук тексту,  доступної через пункт меню 
Вікно  або по клавіші F7.

Для друку звіту використовується панель Друк.  На відміну від друку текстових звітів, при друку графічних 
звітів спеціальні настройки принтерів в Комплексі  не мають значення, так як використовуються стандартні 
настройки Windows.

Якщо осередки шаблону виходять за робочу область листа, то при друку генератор видає попередження про 
те, що звіт буде надрукований в повному обсязі.

Встановлення шрифту для друку штрих-кодів в звітах.
Для встановлення шрифту досить перевстановити робочу станцію (після встановлення пакету) або вручну 

встановити в Комплексі шрифт EanGnivc.ttf. Шрифт знаходиться в папці WIN пакета. Встановлення шрифту в 
Windows: Пуск (Start) / Налаштування (Settings) / Панель управління (Control Panel) / Шрифти (Fonts) / Файл 
(File) / Встановити шрифт (Install New Font).

1.4.2.4. Експорт в звітах
У генераторі звітів FastReport  реалізована можливість експорту готового звіту в Microsoft Excel або Microsoft 

Word. Для цього призначена панель Експорт.  При експорті в Microsoft Word текст поміщається в таблицю, рядки 
та клітинки якої відповідають рядкам і осередкам в звіті. Файл зберігається у форматі RTF. При експорті в Excel 
всі осередки експортуються в загальному форматі.

Всі звіти, при необхідності, експортуються в M.e.doc (функціями передачі даних для експорту).

1.4.2.5. Архів звітів

Якщо в налаштуванні шаблону звіту був встановлена ознака Розміщувати в архів або Видавати запит, то 
при поверненні з режиму перегляду звіту в попередній режим, сформований звіт буде збережений в архіві звітів 
відповідно автоматично або з попереднім запитом.

Звіти, поміщені в архів звітів, проглядаються і виводяться на друк таким же чином, як і при їх генерації.
Доступ до архіву звітів здійснюється з пункту меню Сервіс / Архів звітів або по комбінації клавіш Shift+F9 

в будь-якому модулі. Програма виводить список всіх сформованих і збережених в архіві звітів із зазначенням 
найменування звіту, часу його формування та довжини звіту в листах. По клавіші Enter викликається режим 
перегляду і друку звіту.

Архів звітів забезпечений функцією сортування по найменуванню, дату і час. Для включення функції 
сортування з пункту меню Вид архіву звітів вибирається пункт Сортування і спосіб сортування 
(Код,Найменування або Дата, час). Список звітів в архіві сортується за вказаною параметру. Непотрібні звіти 
видаляються по клавіші F8.

1.4.2.6. Шаблони

Разом з Комплексом  ISpro розробниками поставляються шаблони основних звітів і друкованих форм. Набір 
цих шаблонів, як правило, достатній для початку роботи. Однак для обліку специфіки конкретного підприємства, 
необхідно налаштовувати готові і створювати нові шаблони. Новий шаблон створюється через Налаштування 
меню і на активній панелі Всі звіти по клавіші Ins (або по пункт меню Реєстр / Створити). У вікні Створення 
форми звітуобирається один з можливих Типів (Експорт, FastReport -Звіт, XML - звіт, Excel - звіт, Word -Звіт, 
Звіт OLAPі звіти Excel 2007,2010)

Звіт  - вибирається вид створення звіту - Звіт Fast Report
З запропонованого списку (викликається по клавіші F3) обирається Шаблон. Список можливих шаблонів 

залежить від системи і модуля, де проводиться налаштування звіту. Важливо зробити правильний вибір, оскільки 
саме обраний шаблон визначає спосіб складання звіту, список доступних даних і набір вбудованих запитів.

За кнопці ОК,  в залежності від обраного Типу,  запускається текстовий або графічний дизайнер звітів або ж 
спеціальний режим настройки експорту даних.

За комбінацією клавіш Shift + Ins при використанні елементів готового шаблону, курсор встановлюється на 
звіт, який слід взяти за основу (або вибирається пункт меню Реєстр / Породити...). Вибирається Тип звіту, який 
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необхідно породити за зразком вибраного шаблону, вказується його Найменування.  Всі елементи шаблону-зразка 
копіюються в новий шаблон. Далі в ньому проводяться необхідні зміни.

Виклик Дизайнера звітів для редагування готового шаблону здійснюється з панелі Всі звіти в Настройці 
меню звітів по клавіші F4 або з вікна Вибір вихідної форми по клавіші F4. Редагуються (і видаляються) тільки 
шаблони звітів, налаштовані користувачем. У списку шаблонів вони виділені синім кольором. Шаблони, що 
поставляються розробником (в списку відзначені чорним кольором), не коригуються і не видаляються.

Для того щоб навчитися проектувати шаблони, необхідно представляти структуру шаблону і процес 
формування звіту з шаблону.

Завдання звіту - вивести сукупність даних, відповідних даної задачі, в наочній, зручною для аналізу формі.

1.4.2.6.1. Фрагменти звіту

Шаблон звіту складається з окремих фрагментів, в які можуть бути включені поля бази даних. Кожен з 
фрагментів виконує певне завдання в процесі генерації звіту і представлений в звіті певним числом рядків. 
Фрагменти розділяються на типи: Шапка і Підніжжя друкованого аркуша, Заголовки,Підсумки і Детальні.

При проектуванні шаблону фрагменти можуть бути об'єднані в Групи з рівнями підпорядкування, які 
утворюють ієрархічну структуру. У кожну групу безпосередньо включається довільне число фрагментів, крім 
детальних. При цьому в групі зобов'язаний бути присутнім хоча б один детальний фрагмент або підпорядкована 
група.

1. Детальний рядок
Фрагмент, який відповідає певній групі записів бази даних, визначених для даного виду шаблону розробником. 

Кожному шаблоном відповідають свої детальні рядки, які включають в звіт. Їх кількість обмежена, вони мають 
свої назви, які визначаються шаблоном. Кожному детальному рядку відповідають свої поля, які будуть виводитися 
тільки в цьому рядку.

Фрагмент детальної інформації в залежності від найменування виводиться стільки разів, скільки записів 
зберігається в БД.

Розділ бази даних, відповідний призначенням звіту визначається розробником.
2. Тема
Фрагмент для виведення заголовка таблиці і підзаголовків груп даних. Фрагмент заголовка видається при зміні 

значень полів, визначених як ключі групи, в яку вони входять.
Фрагмент Тема виводиться на початку своєї групи перед Детальними фрагментами.
3. Шапка
Фрагмент Шапка будь-якої групи завжди виводиться на початку листа і призначений для оформлення верхніх 

колонтитулів. Якщо видача фрагмента відбувається в середині або кінці листа, фрагмент буде надрукований на 
новій сторінці. Йому можуть передувати тільки фрагменти Шапка охоплюють груп.

4. Підсумок
Фрагмент, який виводиться після кожної групи даних або в кінці всього звіту, використовується для формування 

підсумкових значень. Видається при зміні значень полів, визначених як ключі групи, в яку він входить.
5. Підніжжя
Фрагмент Підніжжя виводиться в кінці листа, призначений для оформлення нижнього колонтитула або кінця 

сторінки. Після нього можуть слідувати тільки фрагменти Підніжжя охоплюють груп.

1.4.2.6.2. Угруповання даних

Дані, що виводяться в детальний фрагмент звіту, групуються за певною ознакою (ключу) таким чином, що 
кожна група містить всі записи при певному значенні ключа. Наприклад, угруповання ТМЦ по складах, так, 
щоб в заголовку кожної групи стояла назва складу, в групи виводилися записи, відповідні поточному складу, а в 
підсумковому рядку - підсумкові дані по складу. Механізм угруповання реалізований наступним чином. В процесі 
проектування шаблону, при створенні групи, для неї визначається так званий ключ закриття групи - сукупність 
найменувань полів, за якими повинна проводитися угруповання (в нашому прикладі - код складу). У процесі 
виведення Детального фрагмента проводиться перевірка значення ключа. Якщо при виведенні чергового запису 
значення ключа змінилося, то це призводить до завершення групи і висновку до звіту підсумку по групі. Якщо 
вказано кілька ключів групи, то, перш за все, дані розбиваються по першому значенню ключа, потім всередині 
цього розбиття відбувається угруповання по другому ключу і так далі.

1.4.2.6.3. Табульовані осередки та сортування даних

Сукупність даних, що виводиться в детальний фрагмент, може мати змінну структуру. Наприклад, кожної 
товарно-матеріальних цінностей на складі можуть бути присвоєні додаткові характеристики (країна-виробник, 
матеріал, марка, сорт і так далі), причому для різних груп ТМЦ кількість і значення цих характеристик можуть 
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бути різними. Таким чином, з'являється необхідність формування в таблиці даних звіту додаткових (табульованих) 
колонок з найменуваннями і значеннями, залежними від групи даних, що виводяться. Це реалізується в такий 
спосіб: в шаблоні звіту для груп, в яких міститься детальний фрагмент з полями змінної структури, визначається 
так званий ключ табуляції - найменування цих полів.  Ключ табуляції поширює свою дію на всі групи підлеглого 
рівня. Генератор звітів виводить поля ключа табуляції в послідовні, зміщені вздовж рядка, значення, так що в 
результаті утворюються необхідну кількість додаткових колонок.

Користувач має можливість також задати сортування даних за певним параметру (Наприклад, здійснити 
сортування за кількістю або за ціною). Це здійснюється зазначенням ключа сортування при проектуванні шаблону.

Подробиці створення табульованих осередків в звіті див. у описі дизайнера.

1.4.2.6.4. Програми користувача

Для створення простого звіту досить налаштувати структури звіту, ввести його зовнішній вигляд і визначити 
поля виведення даних. Якщо в формі звіту застосовуються реквізити користувача або потрібна більш складна 
настройка, наприклад, завдання власних запитів, фільтрів, сортування, необхідні алгоритми налаштовуються за 
допомогою програм користувача.

Три види програм мають фіксовані імена: Ініціалізація (Програма ініціалізації звіту), Обробка сортування 
користувача,  (Програма фільтрації і сортування звіту) і Завершення (Програма завершення звіту). Ці програми 
не вимагають підключення до фрагментів звіту.

Призначені для користувача процедури, задані в програмі під ім'ям Ініціалізація,  викликаються перед 
початком формування звіту. Програма може використовуватися для установки початкових значень полів або опису 
функцій для виведення додаткових запитів перед формуванням звіту.

Процедури програми Завершення виконуються на стадії завершення звіту. Вони можуть бути використані, 
наприклад, для виведення будь-яких діагностичних повідомлень за результатами формування звіту.

У програмі з найменуванням Обробка сортування користувача задаються умови додаткової фільтрації даних, 
вона викликається при формуванні кожного запису тимчасової бази, якщо застосовується сортування користувача.

Всі інші процедури, зокрема, алгоритми розрахунку реквізитів користувача, накопичення підсумків і т.п. 
задаються в призначеній для користувача програмі з довільним найменуванням. Кількість призначених для 
користувача програм, заданих в одному шаблоні, не обмежена.

4 Для того щоб алгоритм користувальницької програми виконувався при генерації звіту, вона обов'язково 
повинна бути підключена до фрагментів типу Детальна рядок, Підсумок або Підніжжя.

При написанні програм використовується спеціальна мова типу Basic (описана в п.2.3).
У програмі Обробка сортування користувача для фільтрації даних використовується спеціальний системний 

реквізит REC_FILTER - Ідентифікатор відфільтрованої записи.  За замовчуванням значення реквізиту 
дорівнює 0, що означає включення запису в звіт. Для того щоб відфільтрувати запис, йому необхідно 
присвоїти значення 1. Насправді той же результат отримують, якщо в призначеній для користувача програмі 
використовувати реквізит _ RepSupress / Ознака невидачі фрагмента на друк.  Однак, виділення умов відбору 
записів по можливості в окрему програму Обробка сортування користувача дозволяє підвищити наочність 
шаблону і полегшує його настроювання. Для програмного придушення виведення підсумків на друк необхідно в 
програмі користувача, прив'язаною до підсумкового фрагменту,

встановити _ RepSupress = 1.

Приклад.
Для того, щоб в звіті по картотеці не виводити картки з нульовою кількістю, слід заповнити програму Обробка 

сортування користувача:
IF SPKrtQt = 0 THEN REC_FILTER = 1 ELSE REC_FILTER = 0
Якщо в даному шаблоні не планується введення власної нестандартної сортування, введіть програму 

користувача:
IF SPKrtQt = 0 THEN _RepSupress = 1 ELSE _RepSupress = 0

УВАГА!  Не забувайте виконати прив'язку програми користувача до детального рядку!

Підключення призначених для користувача програм до фрагментів звіту
Призначені для користувача програми можуть підключатися до фрагментів типу Детальна рядок,Підсумок 

або Підніжжя.
Доступ до полів фрагментів останніх двох типів має деякі особливості і здійснюється через так звані аліасні 

поля.
Аліасні поля призначені для виведення у підсумкових фрагментах таких полів, значення яких розраховуються 

програмою користувача. Причому програма користувача прив'язана до підсумкового фрагменту або підніжжя і 
викликається під час їх виведення. Аліасні поля є, по суті, псевдонімами, які підставляються у формули замість 
полів підсумкового фрагмента або підніжжя. Ім'я створюваного аліасного поля формується з імені вихідного поля 
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шляхом додаванням префікса " RA _". Ці поля слід використовувати в програмах для роботи з підсумками або 
підніжжям.

1.4.3. Дизайнер FastReport

1.4.3.1. Етапи побудови звіту

Виділяють наступні компоненти процесу побудови типового звіту:

Етапи створення звіту

1.4.3.2. Дані

Являють собою сукупність даних, на основі яких будується звіт. Організація доступу до даних з БД 
здійснюється компонентами FastReport без участі програміста.

Крім даних, що зберігаються в БД, FastReport використовує будь-які джерела (масив, файл, вміст StringGrid 
і ін.). В цьому випадку програміст сам піклуватися про доступ до такої інформації. Для цього використовується 
набір подій, що дозволяють здійснити передачу даних в компоненти FastReport.

Крім доступу до даних, визначених у проекті, FastReport дозволяє створювати нові компоненти в реальному 
часі. У FastReport принципи створення компонентів доступу до даних максимально наближені до тих, що 
використовуються в середовищі Delphi. Так само, як і в Delphi, на форму кладеться компонент, і в інспекторі 
об'єктів налаштовуються його властивості.

1.4.3.3. Параметри

На цьому етапі здійснюється запит параметрів у користувача (наприклад, діапазон дат, за яким необхідно 
вивести дані). Деякі звіти обходяться без цього етапу або використовують фіксовану установку параметрів (без 
запиту їх значень в діалозі).

У FastReport є можливість запиту параметрів, якщо звіт використовує дані з запиту (Query). Для 
діалогу з користувачем використовується діалогове вікно. Крім того, для запиту параметрів використовується 
форма, розроблена в середовищі Delphi. Правда, при необхідності будь-яких змін в логіці роботи доведеться 
перекомпілювати проект.

FastReport, крім цього, дозволяє користувачеві самому розробляти форму діалогу. Процес нагадує побудова 
форми в середовищі Delphi: є набір стандартних елементів управління, які розташовуються на формі діалогу і 
налаштовуються їх властивості. За допомогою вбудованої мови FastReport дозволяє реалізувати необхідну логіку 
роботи діалогу і передати введені значення ядру генератора.

Можливість створення власних діалогів дуже корисна - укупі з іншими можливостями (створення джерел 
даних, використання вбудованого мови) вона дозволяє створювати звіти, максимально відв'язаних від середовища 
Delphi. Це дозволяє створювати нові звіти і модифікувати існуючі без переписування або перекомпіляції проекту.

1.4.3.4. Форма

Форма звіту являє собою набір елементів, що описують вид готового звіту. Для угруповання елементів по їх 
розташуванню в готовому звіті застосовуються бенди (англ. Band - смужка). Бенди поділяються на два види: 
службові (заголовок звіту, сторінки та ін.) І бенди, що утворюють багаторядкова частина звіту (далі - дата-бенди). 
Дата-бенди підключаються до джерел даних, і їх вміст виводиться стільки разів, скільки є рядків даних в джерелі.

Для побудови форми звіту використовується візуальне середовище розробки - дизайнер / Інтерфейс дизайнера 
виконаний на сучасному рівні з використанням панелей інструментів (toolbars), розташування яких змінюється. 
Для зручності маніпуляції властивостями об'єктів звіту використовується інспектор об'єктів, аналогічний 
делфійскому.

1.4.3.5. Обробка

Під обробкою розуміється обробка вхідних даних, модифікація форми звіту або окремих її компонентів в 
процесі побудови звіту. Найпростіший приклад такої обробки - висновок від'ємних сум червоним кольором. Більш 
складний приклад обробки - друк суми, яка підраховується в підвалі групи, в її заголовку.
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Реалізувати подібну обробку можна, вдавшись до написання обробників подій в Delphi - саме так і зроблено в 
FastReport. Цей спосіб не є універсальним, тому що не дозволяє створювати нові звіти поза середовищем Delphi 
без переписування і перекомпіляції проекту. Саме тому в FastReport застосована вбудована мова - спрощений 
аналог Pascal. Скрипти, написані на цій мові, по суті справи, є обробниками подій, що викликаються перед 
промальовуванням об'єктів. Це дає можливість виконувати досить складну обробку інформації без написання 
коду в Delphi, і відповідно, без жорсткої прив'язки звіту до проекту.

Можливості вбудованого мови FastReport досить широкі. З скрипта доступні всі властивості і методи об'єктів 
звіту, а також змінні, поля таблиць БД. В скрипті створюються змінні і масиви, які доступні в усьому звіті. Про 
можливості вбудованого мови говорить той факт, що така досить складна задача, як друк сум групи в її заголовку 
(сама сума вважається в підвалі групи) засобами мови FastReport робиться просто.

1.4.3.6. Готовий звіт

Готовий звіт являє собою продукт діяльності ядра FastReport - то, що користувач бачить при натисканні кнопки 
Попередній перегляд.  На відміну від багатьох генераорв звітів, які зберігають вміст сторінок звіту у вигляді 
метафайлу (тобто зображення у форматі EMF), в FastReport готовий звіт представлений набором об'єктів, що 
описують вміст кожної сторінки звіту. Це дозволяє модифікувати готовий звіт, завантажуючи потрібну сторінку в 
дизайнер. Крім того, можна описувати реакцію на клацання миші на необхідному об'єкті в режимі попереднього 
перегляду звіту. Це дозволяє легко організувати роботу програми, при якій клацання на об'єкті звіту викликає 
генерацію нового звіту з більш детальними відомостями по вибраному об'єкту.

Вікно попереднього перегляду FastReport відрізняється від використовуваних в інших генераторах. Зокрема, 
в FastReport використовується схема перегляду документа і навігації, прийнята в Microsoft Word:  у вікні можна 
бачити відразу кілька сторінок. Крім того, реалізована можливість пошуку тексту у всьому документі.

Документацію по FastReport можна знайти на сайті розробника.

1.4.3.7. Етапи побудови звіту

Виділяють наступні компоненти процесу побудови типового звіту:

Етапи створення звіту

1.4.3.7.1. Дані

Являють собою сукупність даних, на основі яких будується звіт. Організація доступу до даних з БД 
здійснюється компонентами FastReport без участі програміста.

Крім даних, що зберігаються в БД, FastReport використовує будь-які джерела (масив, файл, вміст StringGrid 
і ін.). В цьому випадку програміст сам піклуватися про доступ до такої інформації. Для цього використовується 
набір подій, що дозволяють здійснити передачу даних в компоненти FastReport.

Крім доступу до даних, визначених у проекті, FastReport дозволяє створювати нові компоненти в реальному 
часі. У FastReport принципи створення компонентів доступу до даних максимально наближені до тих, що 
використовуються в середовищі Delphi. Так само, як і в Delphi, на форму кладеться компонент, і в інспекторі 
об'єктів налаштовуються його властивості.

1.4.3.7.2.  Параметри

На цьому етапі здійснюється запит параметрів у користувача (наприклад, діапазон дат, за яким необхідно 
вивести дані). Деякі звіти обходяться без цього етапу або використовують фіксовану установку параметрів (без 
запиту їх значень в діалозі).

У FastReport є можливість запиту параметрів, якщо звіт використовує дані з запиту (Query). Для 
діалогу з користувачем використовується діалогове вікно. Крім того, для запиту параметрів використовується 
форма, розроблена в середовищі Delphi. Правда, при необхідності будь-яких змін в логіці роботи доведеться 
перекомпілювати проект.

FastReport, крім цього, дозволяє користувачеві самому розробляти форму діалогу. Процес нагадує побудова 
форми в середовищі Delphi: є набір стандартних елементів управління, які розташовуються на формі діалогу і 
налаштовуються їх властивості. За допомогою вбудованої мови FastReport дозволяє реалізувати необхідну логіку 
роботи діалогу і передати введені значення ядру генератора.
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Можливість створення власних діалогів дуже корисна - укупі з іншими можливостями (створення джерел 
даних, використання вбудованого мови) вона дозволяє створювати звіти, максимально відв'язаних від середовища 
Delphi. Це дозволяє створювати нові звіти і модифікувати існуючі без переписування або перекомпіляції проекту.

1.4.3.7.3. Форма

Форма звіту являє собою набір елементів, що описують вид готового звіту. Для угруповання елементів по їх 
розташуванню в готовому звіті застосовуються бенди (англ. Band - смужка). Бенди поділяються на два види: 
службові (заголовок звіту, сторінки та ін.) І бенди, що утворюють багаторядкова частина звіту (далі - дата-бенди). 
Дата-бенди підключаються до джерел даних, і їх вміст виводиться стільки разів, скільки є рядків даних в джерелі.

Для побудови форми звіту використовується візуальне середовище розробки - дизайнер / Інтерфейс дизайнера 
виконаний на сучасному рівні з використанням панелей інструментів (toolbars), розташування яких змінюється. 
Для зручності маніпуляції властивостями об'єктів звіту використовується інспектор об'єктів, аналогічний 
делфійскому.

1.4.3.7.4. Обробка

Під обробкою розуміється обробка вхідних даних, модифікація форми звіту або окремих її компонентів в 
процесі побудови звіту. Найпростіший приклад такої обробки - висновок від'ємних сум червоним кольором. Більш 
складний приклад обробки - друк суми, яка підраховується в підвалі групи, в її заголовку.

Реалізувати подібну обробку можна, вдавшись до написання обробників подій в Delphi - саме так і зроблено в 
FastReport. Цей спосіб не є універсальним, тому що не дозволяє створювати нові звіти поза середовищем Delphi 
без переписування і перекомпіляції проекту. Саме тому в FastReport застосована вбудована мова - спрощений 
аналог Pascal. Скрипти, написані на цій мові, по суті справи, є обробниками подій, що викликаються перед 
промальовуванням об'єктів. Це дає можливість виконувати досить складну обробку інформації без написання 
коду в Delphi, і відповідно, без жорсткої прив'язки звіту до проекту.

Можливості вбудованого мови FastReport досить широкі. З скрипта доступні всі властивості і методи об'єктів 
звіту, а також змінні, поля таблиць БД. В скрипті створюються змінні і масиви, які доступні в усьому звіті. Про 
можливості вбудованого мови говорить той факт, що така досить складна задача, як друк сум групи в її заголовку 
(сама сума вважається в підвалі групи) засобами мови FastReport робиться просто.

1.4.3.7.5. Готовий звіт

Готовий звіт являє собою продукт діяльності ядра FastReport - то, що користувач бачить при натисканні кнопки 
Попередній перегляд.  На відміну від багатьох генераторів звітів, які зберігають вміст сторінок звіту у вигляді 
метафайлу (тобто зображення у форматі EMF), в FastReport готовий звіт представлений набором об'єктів, що 
описують вміст кожної сторінки звіту. Це дозволяє модифікувати готовий звіт, завантажуючи потрібну сторінку в 
дизайнер. Крім того, можна описувати реакцію на клацання миші на необхідному об'єкті в режимі попереднього 
перегляду звіту. Це дозволяє легко організувати роботу програми, при якій клацання на об'єкті звіту викликає 
генерацію нового звіту з більш детальними відомостями по вибраному об'єкту.

Вікно попереднього перегляду FastReport відрізняється від використовуваних в інших генераторах. Зокрема, 
в FastReport використовується схема перегляду документа і навігації, прийнята в Microsoft Word:  у вікні можна 
бачити відразу кілька сторінок. Крім того, реалізована можливість пошуку тексту у всьому документі.

1.4.3.7.6. Документація по FastReport

Документацію по FastReport  можна знайти на сайті виробника.

1.4.3.7.7. Приклад внесення змін до звіту

Наприклад, потрібно внести зміни до звіту № 1807 «Дні народження» - додати до даних посада працівника.

1. Заходимо в модуль « Особисті картки ». Вибираємо пункт меню Реєстр / Друк (клавіші F9). На екрані 
відкривається вікно " Вибір вихідної форми ".

2. У вікні " Вибір вихідної форми " вибираємо пункт меню Реєстр / Меню... (комбінація клавіш Shift + F4).
3. У вікні « Налаштування меню звітів » знаходимо відповідну форму звіту № 1807 « Дні народження »:

a. Необхідно встановити курсор на звіт і вибрати пункт меню Реєстр / Породити (комбінація клавіша 
Shift + Ins).

b. У вікні « Породження форми звіту » внести найменування нового звіту, після чого натиснути 
кнопку « ОК ».

c. На екрані розгортається вікно редагування звіту:
• Звіт формату -FR складається з декількох сторінок:

◦ сторінка з програмним кодом (на рис. вкладка " Код ");
◦ сторінка з деталями (memo-поля), які друкуються (на рис. вкладка " Page1 ");
◦ сторінка, яка містить вікно запуску звіту і SQL-запит, який заповнює деталі структури 

(на рис. вкладка " Page2 ");
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▪ Переходимо на вкладку " Page2" на запит Query1 (в нижній частині вікна) і 
розкриваємо його для редагування натисканням клавіші Enter. Відкривається 
редактор SQL-запитів.

i. У SQL-запиті не вистачає поля з найменуванням посади, тому 
доповнюємо перелік полів (група SELECT)  запиту, текстом 
«DOL.SPRD_NMFULL». Ім'я поля, яке необхідно додати визначається 
з бази даних (Карти даних (електронний опис бази даних) або опис 
бази в документі Керівництво програміста).

ii. Зберігаємо зміни запиту, натискаючи на кнопку « ОК » (вона має форму 
зеленої галочки в верхньому лівому кутку вікна редагування SQL-
запиту).

iii. Переходимо на вкладку " Page1 " в центральну частину вікна. У рядку 
MasterDate1 в поле [Query1. "SPRPDR_NM"] натискаємо клавішу 
Enter для його редагування. Відкривається вікно « Редактор тексту ».

iv. У вікні « Редактор тексту » ставимо курсор на першу позицію. 
Натискаємо на кнопку « Вставити вираз ». Зі списку виразів 
вибираємо поле SPRD_NMFULL і двічі натискаємо на ньому мишею. 
Натискаємо « ОК».  Зберігаємо зміни у вікні « Вставити вираз », 
натискаючи на кнопку « ОК» (вона має форму зеленої галочки в 
верхньому лівому кутку вікна редагування).

v. При необхідності в рядку PageHeader1 можна змінити назву стовпця, 
в якому додавали поле. Наприклад, змінюємо назву Підрозділ на 
Підрозділ і посаду.

vi. Зберігаємо зміни в звіті « Зберегти » (комбінація клавіша Ctrl + S або 
натиснути на малюнок з дискетою).

vii. Копіюємо звіт в меню звітів (Реєстр / Копіювати F5).
viii. Звіт готовий до виконання.

1.4.4. Дизайнер FastReport .NET Core

FastReport.Net – генератор звітів з широкими можливостями.
FastReport.Net являє собою веб-сервіс з набором веб-методів. Це можуть бути чотири базові функції CRUD, 

які підтримуються протоколом HTTP. Вони реалізуються запитами: GET – читання, POST – створення, PUT – 
зміна, DELETE – видалення.

1.4.5. Використання каталогу USER_DATA
У звітах FastReport, написаних на мові Pascal, реалізована можливість використання директиви Uses, 

яка дозволяє підключення до програми звіту зовнішніх модулів, що представляють собою текстові файли з 
процедурами і функціями на мові Pascal. Це дозволяє оформляти часто використовувані процедури і функції в 
окремі бібліотеки.

Пошук підключаються файлів за замовчуванням буде проводитися в підкаталозі UNITS, каталогу USER _ 
DATA серверної частини Комплексу.

Каталог USER _ DATA з усім вмістом включається в резервну копію.
Приклад модуля myUnit. pas:
procedure s_Hello;
begin
ShowMessage ('Hello from MyUnit.pas');
end ;
begin
end.

Здійснюється виконання скриптів. Файли для користувача скриптів зберігаються в каталозі USER_DATA \ SQL, 
серверної частини Комплексу. Файли мають розширення SQL. Призначені для користувача скрипти виконуються 
при відновленні резервної копії і при оновленні серверних об'єктів в БД підприємства.

Список скриптів в файлі USER_DATA \ SQL \ USERSCRIPTS.LST серверної частини Комплексу.

Приклад USERSCRIPTS.LST:
Script1.Sql
Script2.Sql
Script3.Sql
Script4.Sql

Порядок виконання скриптів визначається порядком проходження в файлі.
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Приклад користувальницького скрипту для MSSQL Script1.Sql:
Create table TESTTABLE
(ID int identity (1,1),
Operation varchar (50))
GO

Примітка.
Для СУБД MSSQL обов'язково в кінці скрипта написати "GO".
Для СУБД Oracle обов'язково в кінці скрипта написати "/".

1.4.6. Експорт звітності

Для експорту звітів, побудованих за допомогою дизайнера необхідно скласти програми, які запускаються при 
формуванні фрагментів звіту.

Програми для звітів складаються на мові PascalScript. У програмах доступні функції, необхідні для формування 
файлу електронного документа. Повний перелік функцій наведено нижче.

Загальні правила побудови програми:

• На початку, при ініціалізації експорту, викликається функція MNSOpen, для ініціалізації файлу 
електронного документа.

• Потім формується заголовок файлу.
• У процесі видачі детальних рядків має бути сформовано вміст форми документа.
• В кінці експорту потрібно сформувати кінець фрагмента форми, кінець файлу і викликати функцію 

MNSClose, яка завершить сеанс роботи з файлом електронного документа.
• Програми формування файлу експорту прив'язуються до детальним фрагментами звіту. Можуть бути 

використані будь-які фрагменти (заголовки, детальні, підсумки).

Перелік доступних констант, функцій і процедур
Константи

Константи режимів відкриття файлу

mnsomAppend:  Byte = $ 01;
Дописати в кінець файлу, якщо існує.
mnsomCreate:  Byte = $ 00;
Перезаписати файл, якщо існує.
mnsomDialog:  Byte = $ 10;
Видати діалог вибору файлу.

Константи роздільників груп

mnsdlmBlock:  String = '###';
Кінець блоку.
mnsdlmFile:  String = '===';
Ознака кінця файлу.
mnsdlmPart:  String = '@@@';
Кінець фрагмента.

Функції та процедури

1.4.6.1.
DOCGetStr (Nam: String): String;
DOCGetStr ('' '');
Отримати строкове значення поля з документа.

MNSClose ;
Закрити поточний відкритий файл.

MNSGetFL_ID (INN: String): String;
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MNSGetFL _ ID ('' '');
INN - ІПН фізичної особи
Дати ідентифікатор ФО.

MNSGetFormDetailNm (RZD, STR, GRF: String): String ;
MNSGetFormDetailNm ('' '', '' '', '' '');
RZD - п'ятизначний номер (код) розділу форми
STR - п'ятизначний номер (код) рядку форми
GRF - двозначний номер графи форми
Дати найменування показника форми.

MNSGetMNS _ ID (MNS: String): String ;
MNSGetMNS _ ID ('' '');
MNS - коду інспекції за класифікатором СОНО
Дати ідентифікатор МНС.

MNSGetUL_ID (INN: String; KPP: String): String;
MNSGetUL_ID ('' '', '' '');
INN - ІПН організації
KPP - код причини постановки на облік, якщо '' - не виводиться
Дати ідентифікатор ЮЛ.

MNSOpen:  Boolean;
MNSOpen;
Відкриває останній відкритий файл, в разі помилки згенерує виняток.

MNSOpenFile (Filename: String; Mode: Integer): Boolean;
MNSOpenFile (FileName, Mode);
FileName - ім'я файлу
Mode - режим відкриття
mnsomCreate - перезаписати файл, якщо існує
mnsomAppend - дописати в кінець файлу, якщо існує
mnsomDialog - видати діалог вибору файлу
mnsomWin1251 - кодування Windows
Відкриває файл, в разі помилки згенерує виняток.

MNSPutCommonInfo (DocNum: String; DocDate: TDateTime; DocPredst: String);
MNSPutCommonInfo ('' '',);
DocNum - номер документа
DocDate - дата формування документа
DocPredst - параметр "документ видається
Вивести в поточний відкритий файл загальні відомості інформаційної частини повідомлення.

MNSPutDate (AParam: String; AValue: TDateTime);
MNSPutDate ('' '',);
Вивести поєднання параметр-значення в поточний відкритий файл. В кінець рядка дописується пара символів 

$ 0 d $ 0 a. Рядок передається з WIN кодування в OEM кодування.

MNSPutDelimiter (ADelimiter: String);
MNSPutDelimiter ('' '');
Вивести роздільник в поточний відкритий файл.

MNSPutDetail (RZD, STR, GRF, Val: String);
MNSPutDetail ('' '', '' '', '' '', '' '');
RZD - п'ятизначний номер (код) розділу форми
STR - п'ятизначний номер (код) рядку форми
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GRF - двозначний номер графи форми
Val - значення показника
Вивести показник форми.

MNSPUTDOCID (A_ID: String; DocNum: String; ADate: TDateTime = 0);
MNSPutDocID ('' '', '' '',);
A _ ID - ідентифікатор ЮЛ, ФЛ або МНС
DocNum - номер документа
ADate - дата, за замовчуванням - поточна
Вивести ідентифікатор документа в поточний відкритий файл.

MNSPUTFILEID (A_ID: String; ADate: TDateTime = 0);
MNSPutFileID ('' '',);
A_ID - ідентифікатор ЮЛ, ФЛ або МНС '+ # 13 +
ADate - дата, за замовчуванням - поточна
Вивести ідентифікатор файлу в поточний відкритий файл.

MNSPUTNPFLINFO ;
Вивести в поточний відкритий файл відомості про платника податків - юридичну особу.

MNSPUTNUMBER (AParam: String; AValue: Extended; ALen: Integer; AMT: Integer; AFill0: boolean);
MNSPutNumber ('' '',,);
ALen - довжина всього числа з крапкою і знаком -
AMT - к-ть знаків після зайнятої
AFill 0 - доповнювати число до довжини нулями зліва
Вивести поєднання Параметр-Значення в поточний відкритий файл. В кінець рядка дописується пара символів 

$ 0D $ 0A. Рядок перекодується з Win-кодування в Oem.

MNSPUTOVERHEAD (KolDoc: Word ; MNSVer: String);
MNSPutOverhead ();
KolDoc - кількість документів
Вивести в поточний відкритий файл службову частину повідомлення.

MNSPUTPARAM (AParam: String; AValue: String);
MNSPutParam ('' '',);
Вивести поєднання Параметр-Значення в поточний відкритий файл. В кінець рядка дописується пара символів 

$ 0D $ 0A. Рядок перекодується з Win кодування в Oem.

MNSPUTSTRING (AParam: String; AValue: String; ALen: Integer);
MNSPutString ('' '',,);
ALen - довжина всього числа з крапкою і знаком -
Вивести поєднання Параметр-Значення в поточний відкритий файл значення - строкового типу. Значення 

форматується відповідно до довжини, якщо потрібно - буде скорочуватися. В кінець рядка дописується пара 
символів $ 0D $ 0A. Рядок перекодується з Win кодування в Oem.

MNSPUTTEXT (AText: String);
MNSPutText ('' '');
Вивести рядок в поточний відкритий файл. В кінець рядка дописується пара символів $ 0D $ 0A. Рядок 

перекодується з Win кодування в Oem.

SETKOLDOK (Kol: Integer);
SetKolDok ();
Встановити кількість документів.

SETKOLPOK (Kol: Integer);
SetKolPok ();
Встановити кількість показників форми.

STRINGTOCOMMA (AText: String): String;
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StringToComma ('' '');
Замінити прогалини на коми.

Приклад використання функцій експорту зовнішньої звітності в звіті Fast Report

1.4.6.2.
Відкрити на редагування будь-який звіт. У обробнику події OnStartReport робимо відкриття файлу, наприклад:
MNSOpenFile ('C: \ MNStempoFile', mnsomCreate);

У обробнику події OnStopReport робимо закриття файлу:
MNSClose ();

У місцях формування даних для звіту використовуємо функції вивантаження, наприклад:
MNSPutText (Memo4.Text);
MNSPutDelimiter (mnsdlmPart);

Таким чином, результуючий файл може виглядати так:

var curs: real;
procedure Memo6OnBeforePrint (Sender: TfrxComponent);
begin
if <main. "VLCUR_KOT"> = <cross. "CURTYPE_RCD">
then curs: = <main. "VLCUR_CURS">
else curs: = 0;
end;

procedure OnStartReport (Sender: TfrxComponent);
begin
MNSOpenFile ('C: \ MNStempoFile', mnsomCreate);
MNSPutText (' Тема звіту ');
MNSPutDelimiter (mnsdlmPart);
end;
procedure OnStopReport (Sender: TfrxComponent);
begin
MNSPutDelimiter (mnsdlmPart);
MNSPutDelimiter (mnsdlmBlock);
MNSPutDelimiter (mnsdlmFile);
MNSPutText (' Фінал звіту ');
MNSClose ();
end;
procedure Memo3OnAfterData (Sender: TfrxComponent);
begin
MNSPutText (Memo3.Text);
end;
procedure Memo4OnAfterData (Sender: TfrxComponent);
begin
MNSPutText (Memo4.Text);
MNSPutDelimiter (mnsdlmPart);
end;
procedure Memo14OnAfterData (Sender: TfrxComponent);
begin
MNSPutText (floatToStr (curs) + '' + Memo14.Text);
end;
begin
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end.
В результаті виконання звіту формується наступний файл - C: \ MNStempoFile.
Лістинг файлу:
заголовок звіту
@@@
USD
Долар США
Множник курсу: 1
@@@
5.05 5.05000
5.05 5.05000
...
5.05 5.05000
EUR
ЄВРО
Множник курсу: 1
@@@
6.4321 6.43210
6.3933 6.39330
...

6.405925 6.40592
RUR
Російський рубль
Множник курсу:

@@@
0.18857 0.18857
0.18847 0.18847
...
0.1889 0.18890
@@@
###
===
фінал звіту

1.4.7. Імпорт файлів MS Office Word (*.doc) в FastReport
Для прискорення реалізації звітів використовується імпорт файлів MS Office Word (*.doc) в FastReport. У 

редакторі звітів на панелі інструментів Мастеру за допомогою кнопки Імпорт з MS Office Word відкривається 
вікно імпорту.

Імпорт з MS Office Word проводиться згідно налаштування:
Тип - Повний, Тільки таблиці, В обрану таблицю, Тільки текст ;

1. Сторінками - Все або обрана (в першому випадку відсутні сторінки в FR створюються автоматично. У 
другому - необхідну сторінку в FR можна створити прямо в вікні імпорту) ;

2. Текст - по абзацах або за словами.

У MS Word немає поняття «рядок» в звичному «досовському» трактуванні, а є тільки поняття «абзац», який є 
одним рядком, який переносять автоматично по деяким законам, наприклад, в залежності від ширини листа. При 
цьому в MS Word дозволяється форматування (зміна шрифту, стилю і т.д.) будь-якій частині тексту, аж до одного 
символу. У свою чергу в FastReport форматування допустимо тільки в межах TfrxMemoView.  Тому реалізовано 
два типи імпорту тексту:

• По абзацах (абзац Word = TfrxMemoView) ;
• П про словами (слово Word = TfrxMemoView).
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Перший тип працює швидко, але форматування тексту може не відповідати оригіналу в разі, якщо в межах 
абзацу застосовуються різні формати тексту.

Другий тип працює значно повільніше, але форматування відповідає аж до окремих слів.
Після імпорту може знадобитися незначна коректування звіту.

1.4.8. Розробка звітів MS Office (Excel, Word)
Комплекспідтримує створення, редагування і запуск шаблону Excel. Для правильної взаємодії з 

Комплексомпри розробці шаблону слід дотримуватися певних правил:

• на зовнішній вигляд і вміст шаблону не потрібно встановлювати обмеження;
• VBA програми формування звіту повинні починати роботу всередині підпрограми ReportMain;
•
• підпрограма ReportMain служить «точкою входу» в програмний блок звіту. Комплекс  завантажує шаблон, 

відшукує в його модулях підпрограму ReportMain, запускає її і чекає завершення підпрограми. Параметром 
підпрограми ReportMain передається менеджер СОМ об'єктів Комплексу. За допомогою менеджера 
можливий доступ до СОМ об'єктів Комплексу  для отримання інформації, необхідної звіту. Об'єкт 
менеджера можна використовувати до закінчення виконання підпрограми ReportMain, після її закінчення 
об'єкт буде зруйнований і всі звернення до нього приведуть до помилки;

• вся програма формування звіту повинна розташовуватися всередині підпрограми ReportMain.

Створення даних звітів починається з вибору при створенні форми звіту типу - Excel звіту або Word - звіту.
Реалізовано новий тип звітів Excel 2007, 2010 для реалізації додаткового функціоналу, який надає Microsoft 

Excel 2007 та 2010. Ці звіти мають розширення xltm (системні звіти) і xlum (призначені для користувача звіти). 
Даний тип звітів працює тільки в середовищі Microsoft Excel 2007 і вище.

У рядку Шаблон відображаються таблиці, склад яких залежить від системи в якій створюється звіт.
У рядку Найменування - вводиться найменування створюваного звіту.
Після натискання клавіші Ок проводиться запуск програми (Excel або Word відповідно). Відкривається файл 

що є шаблоном звіту. Для формування звіту необхідно по пункту меню програми Сервіс / Макрос / Редактор 
Visual Basic запустити редактор формування програми звіту.

У редакторі вже сформований кістяк програми. Далі за допомогою Visual Basic створюється програма 
побудови звіту. Доступ до даних здійснюється за допомогою SQL запитів, COM -об'єктів.

Для формування образу шаблону звіту його можна копіювати з існуючих звітів (по комбінації клавіш Ctrl + 
C, Ctrl + V).

1.4.8.1. Приклад програми Excel звіту
Приклад програми Excel звіту (VBA script)

'Звіт складається з даних двох таблиць
'Ptngrpk - список груп контрагентів
'Ptnrk - список контрагентів
'Зв'язок між таблицями
'Ptnrk.ptngrpk_rcd = ptngrpk.ptngrpk_rcd
'Поля таблиць
'ptngrpk
'Ptngrpk_rcd - ід записи групи
'Ptngrp_cdk - код групи
'Ptngrp_nmk - найменування групи
'
'ptnrk
'Ptngrpk_rcd - ід групи
'Ptn_cd - код контрагента
'Ptn_nm - найменування контрагента
'
'Порядок побудови звіту:
'Сканується список груп контрагентів
'Для кожної групи вибирається список відповідних контрагентів

'Примірник менеджера СОМ об'єктів
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'Необхідний для запиту примірників СОМ об'єктів Комплексу
Public ComManager As Object

'Generated code.
'
'Головна точка входу в програму побудови звіту
'Ця процедура буде викликана Комплексом
'Після відкриття шаблону звіту
Sub ReportMain (Mgr As Object)
On Error GoTo ErrorHandler

'Запам'ятати екземпляр об'єкта
'Переданий Комплексом
Set ComManager = Mgr

' Запуск побудови звіту
MakeReport

Exit Sub

ErrorHandler:
MsgBox ("Error:" & Chr (13) & Err.Description)
End Sub

Private Sub MakeReport ()
' Групи конрагентами
Dim PtnGrpObj As Object
' Контрагенти
Dim PtnObj As Object
' Лист звіту
Dim RepSheet As Worksheet
'Початкова рядок листа звіту
Dim row As Integer

'В разі виникнення помилки буде видано повідомлення з текстом помилки
On Error GoTo ErrorHandler

'Лист книги, на якому буде побудований звіт
Set RepSheet = ActiveSheet

'Запросити у менеджера екземпляри двох об'єктів виконання SQL запитів
Set PtnGrpObj = ComManager.GetObjByName ("Sys", "ISysSqlQuery")
Set PtnObj = ComManager.GetObjByName ("Sys", "ISysSqlQuery")

' Запит для читання груп
PtnGrpObj.Text = "select ptngrpk_rcd as rcd, ptngrp_cdk as cd, ptngrp_nmk as nm from ptngrpk"

' Запит для читання контрагентів групи
PtnObj.Text = "select ptn_cd as cd, ptn_nm as nm from ptnrk where ptngrpk_rcd =: grp_rcd"

'Відкрити запит для груп
PtnGrpObj.OpenObj

'Сканувати групи
If PtnGrpObj. First Then
row = 3
Do
'Висновок найменування групи
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RepSheet. Range (" B " & CStr (row) & ": C " & CStr (row)). Merge
RepSheet.Range ("A" & CStr (row) & ": C" & CStr (row)). Font.Bold = True
RepSheet.Range ("A" & CStr (row) & ": C" & CStr (row)). BorderAround (xlContinuous)
RepSheet.Range ("A" & CStr (row)). Value = PtnGrpObj.GetFieldValue ("cd")
RepSheet.Range ("B" & CStr (row)). Value = PtnGrpObj.GetFieldValue ("nm")
row = row + 1
'Встановлення коду групи для запиту списку контрагентів
Call PtnObj.SetParamValue ("grp_rcd", PtnGrpObj.GetFieldValue ("rcd"))
'Відкрити запит списку контрагентів
PtnObj.OpenObj
' Сканувати список
If PtnObj.First Then
Do
' Висновок запису контрагента
RepSheet.Range ("A" & CStr (row) & ": B" & CStr (row)). Merge
RepSheet.Range ("A" & CStr (row) & ": C" & CStr (row)). BorderAround (xlContinuous)
RepSheet.Range ("A" & CStr (row)). Value = PtnObj.GetFieldValue ("cd")
RepSheet.Range ("C" & CStr (row)). Value = PtnObj.GetFieldValue ("nm")
row = row + 1
Loop While PtnObj.Next
End If
'Закрити об'єкт списку контрагентів
'Після закінчення читання списку для групи
PtnObj.CloseObj
Loop While PtnGrpObj.Next
End If
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox ("Error:" & Chr (13) & Err.Description)
End Sub

1.4.8.2. Приклад програми Word звіту
Звітом є форма договору.
'Generated code.
Sub ReportMain (Mgr As Object)
Set ComManager = Mgr
Set EnvObj = ComManager.GetObjByName ("Sys", "ISysEnvironment")
'MsgBox (EnvObj.Dog_Ptn)
'Selection.Text = EnvObj.PTN_READ_INT (Selection.Text)
'Call EnvObj.PTN_READ_INT (EnvObj.Dog_Ptn)
'MsgBox (EnvObj.PtnR_NmSh)
'MsgBox (EnvObj.NUMTOSTR (EnvObj.U_tttttt))

With Selection.Find
.ClearFormatting
.Text = "& <*> &"
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
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.MatchCase = False

.MatchWholeWord = False

.MatchAllWordForms = False

.MatchSoundsLike = False

.MatchWildcards = True
If.Execute Then
Do
'MsgBox (Selection.Text)
Selection.Text = EnvObj.GETDOGTXTVALUE (Selection.Text)
Selection.EndOf
Loop While Selection.Find.Execute
End If
End With
End Sub

Перелік полів для формування договору:
Поля для функції ДОГОВОРУ

Номер договору - & DOGNMR &
Вхідний номер договору - & DOGVXDNMR &
Дата договору - & DOGDATE &
Об'єкт угоди - & DOGOBJ &
Коментар - & DOGCMT &
Центр відповідальності договору - & DOGCO &
Дата початку договору - & DOGDATEBEG &
Дата кінця договору - & DOGDATEEND &
Спосіб оплати - & DOGSPOPL &
Дата оплати - & DOGDATEOPL &
Котирування валюти - & DOGVALKOT &
Валюта договору - & DOGVAL &
Курс - & DOGVALKURS &

Реквізити свого боку
Найменування боку - & DOGSIDENM 1 &
Найменування контрагента - & DOGSIDEPTN 1 &
Адреса - & DOGSIDEADR 1 &
Контактна особа - & DOGSIDECONT 1 &
Телефон - & DOGSIDEPHN 1 &
Банк - & DOGSIDEBANK 1 &
МФО - & DOGSIDEMFO 1 &
Рахунок - & DOGSIDEACC 1 &
ІПН - & DOGSIDEINN 1 &

Реквізити іншого боку
Найменування боку - & DOGSIDENM 2 &
Найменування контрагента - & DOGSIDEPTN 2 &
Адреса - & DOGSIDEADR 2 &
Контактна особа - & DOGSIDECONT 2 &
Телефон - & DOGSIDEPHN 2 &
Банк - & DOGSIDEBANK 2 &
МФО - & DOGSIDEMFO 2 &
Рахунок - & DOGSIDEACC 2 &
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ІПН - & DOGSIDEINN 2 &

Поля користувача - & ім'я &

1.4.8.3.
Приклад:
Договір N & DOGNMR &
майнового найму (класична оренда)

& DOG DATE & р м. Київ

& DOGSIDEPTN1 &,  в подальшому Наймодавець, в особі & DOGSIDECONT1 &,  що діє на підставі Статуту, 
з одного боку, і & DOGSIDEPTN2 &,  в подальшому Наймач, в особі & DOGSIDECONT2 &,  що діє на підставі 
& DOGSELSPR &,  з іншого боку, керуючись взаємною угодою і чинним законодавством, уклали договір про 
наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим договором Наймодавець зобов'язується надати Наймачеві майно у тимчасове користування, а 
Наймач зобов'язується оплатити його і повернути майно.

1.2. Наймодавець надає Наймачеві наступне майно:
& DOGOBJ &.
1.2.1. Наймодавець передає Наймачеві наступні документи на майно: & DOGINSTR &.
Оформлення документів, необхідних для передачі майна в найм і для нормального користування майном 

оформлюються & DOGINSTR &.
1.3. Наймодавець надає Наймачеві майно у тимчасове користування строком на & DOGINSTR &.
1.4. Крім вищевказаного Наймодавець надає Наймачеві наступні послуги: & DOGINSTR &.
1.5. Наймач користується отриманим за цим договором имуществом самостійно в місці: на свій розсуд.
1.6. Охорона, зберігання, обслуговування і т.п. здійснюється & DOGINSTR & & DOGINSTR &,  засобами & 

DOGINSTR &,  за рахунок & DOGINSTR & & DOGINSTR &,  в наступному порядку: & DOGINSTR &.
1.7. Власником переданого в оренду майна є & DOGINSTR &.
1.8. Майно передається Наймачеві в місці: & DOGINSTR & і його здача-приймання оформляється & DOGINSTR 

& (Додаток N 1). (Розпискою, актом, протоколом)
1.9. Наймач після закінчення дії цього договору зобов'язується повернути майно, отримане за цим договором, 

наймодавця в місці: & DOGINSTR &,  в стані: & DOGINSTR &,  в терміни: & DOGINSTR &,  а здача-приймання 
майна оформляється & DOGINSTR & (Додаток N 2). (Розпискою, актом, протоколом)

1.10. Наймач зобов'язується користуватися найманим майном в порядку: & DOGINSTR &.
(Вказати мету найму, порядок користування та режим і т.п.)

2. ВЗАЄМНІ РОЗРАХУНКИ СТОРІН

2.1. За користування майном Наймач зобов'язується виплатити наймодавця найману плату в розмірі & 
DOGSUM & рублів за & DOGINSTR &.

2.2. Крім вищевказаних платежів Наймач виплачує Наймодавець суму в розмірі & DOGINNUMB & рублів за 
& DOGINSTR & за надані Наймодавцем відповідно до п.1.4. послуги.

2.3. & DOGINSTR & за рахунок & DOGINSTR & здійснює страхування надається за цим договором майна на 
суму & DOGINNUMB & рублів в порядку & DOGINSTR &.

2.4. Наймач видає наймодавця в рахунок майбутніх розрахунків аванс в сумі & DOGINSTR & в порядку & 
DOGINSTR &.

2.5. За погодженням сторін в рахунок найманої плати (на весь період дії договору або на будь-який період) 
можуть передаватися послуги, права користування, майно і т.п.

2.6. Плата за користування майном вноситься незалежно від фактичного користування майном, якщо сторони 
додатково не визначать інше, крім випадків, коли Наймач не може користуватися майном з причин:

• хвороба користувача;
• форс-мажорні обставини;
• & DOGINSTR &.

2.7. Орендна плата за відповідний рік перераховується рівними частками щоквартально, не пізніше 20 числа 
першого мемяца наступного кварталу.
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2.8. Щорічно, після закінчення відповідного календарного року, сторони перевіряють правильність платежів 
по найманої плати і результати перевірки оформляють актом звірки розрахунків. За даними зазначеного акта в 
межах першого кварталу проводяться необхідні перерахунки.

2.9. Наймана плата підлягає перегляду у зв'язку зі зміною централізовано встановлюваних цін і тарифів, а також 
в інших випадках, передбачених чинним законодавством та додатковою угодою сторін.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Наймодавець зобов'язаний:
а) передати Наймачеві майно, що є предметом цього договору, в стані, що дозволяє його нормальну 

експлуатацію, відповідному його фактичної вартості, і цим договором;
б) крім вищевказаного, в тому ж порядку передати:
& DOGINSTR & ;
в) забезпечити передачу Наймачеві нормативно-правової, нормативно-технічної та наукової інформації;
г) проінструктувати про порядок користування і посприяти наймодавця по користуванню найманим майном;
д) оформити документи & DOGINSTR & в терміни: & DOGINSTR & ;
е) у разі надання несправного (некомплектного) майна замінити (доукомплектувати) його або виправити не 

пізніше доби з моменту виявлення відповідних недоліків.
Зазначений строк не входить до терміну для обчислення неустойки і штрафних санкцій;
ж) попередити Наймача про приховані властивості (недоліки в т.ч.) найманого майна, які можуть завдати шкоди 

Наймач або його майну;
з) провести за власний рахунок і власними засобами і силами & DOGINSTR & ремонт (& DOGINSTR & 

обслуговування) майна в терміни: & DOGINSTR &.
У разі, якщо наймана майно виходить з користування Наймача, зазначений термін в термін дії цього договору 

не включається;
і) Наймодавець не може достроково розірвати цей договір в односторонньому порядку;
к) & DOGINSTR &.
3.2. Наймач зобов'язаний:
а) своєчасно проводити платежі, передбачені цим договором;
б) використовувати отримане за цим договором майно відповідно до його цільового призначення;
в) під час приймання майна перевірити його справність і комплектність;
г) за власний рахунок утримувати майно в такому порядку:
& DOGINSTR & з урахуванням його природного зносу;
д) якщо наймана майно вибуває з ладу раніше повного амортизаційного терміну служби або & DOGINSTR 

&,  то Наймач відшкодовує наймодавця недовнесених їм платежі за оренду майна. Залежно від фактичного стану 
майна та обставин вибуття з ладу, Наймодавець може не стягувати недовнесених найману плату;

е) & DOGINSTR &.
3.3. Наймодавець має право:
а) отримати найману плату відповідно до цього договору;
б) отримати інформацію про стан найманого майна;
в) розірвати цей договір у разі, якщо Наймач порушує свої обов'язки в період користування найманим майном;
г) & DOGINSTR &.
3.4. Наймач має право:
а) на здачу орендованого майна в піднайом, інше тимчасове користування іншим організаціям (в тому числі 

безоплатне), в разі:

• невикористання майна з причин: & DOGINSTR &;
• хвороби або & DOGINSTR & користувача майном;
• & DOGINSTR &.

Здача майна в тимчасове користування іншим організаціям не впливає на зміст фінансових відносин з 
Наймодавцем;

б) на проведені їм віддільні поліпшення найманого майна;
в) на компенсацію вартості здійснених ним невіддільних поліпшень найманого майна;
г) на зниження найманої плати в разі зниження споживчих властивостей майна з причин, не залежних від 

Наймача, на суму, пропорційну зміненим властивостям;
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д) на відшкодування витрат на поліпшення майна, проведені за згодою (в т.ч. без згоди) Наймодавця, в складі: 
вартості матеріалів, робочої сили і & DOGINSTR &, в т.ч. на відновлення майна після його природного зносу;

е) & DOGINSTR &.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань винна сторона зобов'язана відшкодувати другій 
стороні збитки у відповідності з чинним законодавством & DOGSELSPR &.

4.2. За прострочення сплати найманої плати Наймач сплачує & DOGINSTR & відсотків від несплаченої суми 
в необхідний термін.

4.3. За прострочення передачі майна за цим договором (у т.ч. надання неякісного, некомплектного майна) 
Наймодавець сплачує & DOGINSTR & відсотка від вартості непереданого в термін майна за кожен день 
прострочення.

4.4. Неустойки, передбачені цим договором, стягуються незалежно від відшкодування збитків.
4.5. У разі псування або загибелі найманого майна Наймач зобов'язаний: & DOGINSTR &.
4.6. Виплата неустойок і відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань в 

натурі.
4.7. Додаткові заходи відповідальності: & DOGINSTR & & DOGINSTR &.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з & DOGDATEBEG & і діє & DOGINSTR & (для майна - не більше 10 років; 
будови - не більше 5 років; обладнання - не більше 1 року)

5.2. Після закінчення зазначеного в п. 5.1. терміну Наймач має право на пролонгацію договору на новий термін, 
який сторони визначають додатково на умовах не погіршують становище сторін та за умови, що Наймач протягом 
терміну дії цього договору не порушував прийняті на себе зобов'язання.

5.3. Договір може бути змінений або розірваний в наступному порядку: Зацікавлена сторона повинна направити 
іншій стороні пропозицію про це. Сторона, яка отримала таку пропозицію, повинна дати відповідь не пізніше 
10 днів після одержання пропозиції. У разі недосягнення згоди щодо зміни, розірвання договору, а також у разі 
неодержання відповіді спір вирішується за заявою зацікавленої сторони Державним арбітражем.

5.4. Цей договір може бути розірваний за ініціативою однієї сторони і поза порядком, зазначеного в п.5.3. в 
наступних випадках:

- погіршення стану найманого майна з причин, не залежних від Наймача;
- & DOGINSTR &.
5.5. У разі досягнення угоди про переукладання цього договору і до укладення нового договору діють норми 

чинного законодавства.

6. Додаткові умови

6.1. Спори сторін вирішуються в & DOGINSTR & & DOGINSTR &
6.2. & DOGINSTR & & DOGINSTR &
6.3. & U _ DOG &

7. Інші умови

7.1. На відносини сторін, не врегульовані цим договором, поширюються норми чинного цивільного 
законодавства.

7.2. Цей договір складено в 2 примірниках: по одному кожній стороні.
7.3. До цього договору в якості невід'ємних його частин додаються:
- Додаток N 1 - акт здачі-приймання майна;
- Додаток N 2 - акт здачі-приймання палива, сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової 

продукції, фонди економічного стимулювання.
7.4. Реквізити сторін:

наймодавець наймач

Адреса: & DOGSIDEADR1 & Адреса: & DOGSIDEADR 2 &

Телефон: & DOGSIDE PHN2 & Телефон: & DOGSIDE PHN2 &

р / с & DOGSIDEACC 1 & р / с & DOGSIDEACC2 &

& DOGSIDEBANK1 & & DOGSIDEBANK2 &

& DOGSIDEMFO1 & & DOGSIDEMFO2 &
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(Підпис) (Підпис)

м.п. м.п.

1.4.9. Робота з СОМ об'єктами Комплексу
Для організації взаємодії зовнішнього застосування з середовищем ISpro  в поставку Комплексу  включений 

ряд СОМ об'єктів, службовців для створення з'єднання з Комплексом  і отримання примірників об'єктів.
COM-об'єкти Комплексу  (Component Object Model - компонентна об'єктна модель) призначені для організації 

зовнішнього доступу до прикладних функцій і даних Комплексу.
Все СОМ-об'єкти Комплексу  відповідають вимогам автоматизації і можуть використовуватися з будь-яких 

мов, що підтримують роботу з інтерфейсами автоматизації.
СОМ об'єкти можуть містити набір предметних функцій, а так само, можуть повторювати функціональність 

набору даних і містити набір стандартних методів навігації і модифікації даних.
Для отримання примірника певного об'єкта зовнішню програму має виконати наступні кроки:

• Встановити з'єднання з Комплексом, вказавши при цьому бажане підприємство. Після успішної установки 
з'єднання буде запущена робоча станція Комплексу, яка працює в режимі СОМ сервера.

• в результаті успішного з'єднання зовнішню програму отримує екземпляр об'єкта - менеджера СОМ 
об'єктом. Менеджер відповідає за створення екземплярів всіх інших СОМ об'єктів Комплексу.

• зовнішню програму, за допомогою менеджера, створює необхідні СОМ об'єкти.

Звільнення об'єктів проводиться штатними засобами застосовуваного мови програмування.
Приклад програми на VBA, що виводить перші два рядки реєстру контрагентів.

' Менеджер СОМ об'єктів
Dim ComManagerObj As Object
'З'єднання з Комплексом
Dim ConnectObj As Object
'Запит для читання записів картотеки
Dim QueryObj As Object

On Error GoTo ErrorHandler

'Створення об'єкту для з'єднання з Комплексом
Set ConnectObj = CreateObject ("ISStBoot.SysStartup.1")

'Запуск створення з'єднання
'- станція в каталозі c: \ ispro
'- користувач adm
'- пароль master
Set ComManagerObj = ConnectObj.Connect ("c: \ ispro", "adm", "master")

'З'єднання встановлено
'Вхід в підприємство №1
Call ConnectObj.SelectFirm (1)

'Всі етапи з'єднання завершені, можна працювати з Комплексом

'Запросити об'єкт для виконання довільного SQL запиту
'Модуль об'єкта - Sys
'Найменування об'єкта - ISysSqlQuery
Set QueryObj = ComManagerObj.GetObjByName ("Sys", "ISysSqlQuery")

'Виконати запит читання картотеки контрагентів
QueryObj. Text = " select ptn _ nm from ptnrk "
QueryObj. OpenObj

'Прочитати перший запис
QueryObj. First
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MsgBox (QueryObj.GetFieldValue ("ptn_nm")

' Прочитати другий запис
QueryObj.Next
MsgBox (QueryObj.GetFieldValue ("ptn_nm")

' Звільнити об'єкт
QueryObj.CloseObj
Set QueryObj = Nothing

ErrorHandler:
MsgBox ("Error:" & Chr (13) & Err.Description)

1.4.9.1. СОМ об'єкт для виконання SQL запитів
Об'єкт призначений для виконання довільних SQL запитів в схемі даних поточного підприємства і схемою 

загальносистемних даних. Облік розташування таблиці в загальній схемі даних або схемою підприємства, 
виконується автоматично.

Опис системних СОМ-об’єктів Комплексу

• Назва об'єкту: ISysSqlQuery

Модуль: Sys
Бібліотека типів: sys _ c. dll

склад об'єкта
BSTR Text
Читання / запис тексту SQL запиту.
SetParamValue (BSTR ParamName, VARIANT Val)
Установка значення параметра запиту.
ParamName - найменування параметра, без символу ":"
Val - значення параметра

VARIANT GetFieldValue (BSTR FieldName)
Повертає значення поля запиту.
FieldName - найменування поля

VARIANT_BOOL OpenObj
відкрити набір

VARIANT_BOOL HRESULT CloseObj
Закрити набір

VARIANT_BOOL First
Стати на перший запис

VARIANT_BOOL Last
Стати на останній запис

VARIANT_BOOL Prior
Стати на попередній запис

VARIANT_BOOL Next
Стати на наступний запис

У разі необхідності використання параметрів в запиті, параметри необхідно іменувати відповідно до правил 
іменування полів і випереджати параметр в тексті запиту символом ":", наприклад where rcd =: new_rcd 
порівнюється значення поля "rcd" зі значенням параметра "new_rcd".

Приклад використання об'єкта

Private ConnectObj As Object
Private ManagerObj As Object
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Private QryObj As Object

Private Sub DoWork ()
On Error GoTo ErrorHandler
Set ConnectObj = CreateObject ("ISStBoot.SysStartup.1")
Set ManagerObj = ConnectObj.Connect ("D: \ bpw", "pva", "")

Call ConnectObj.SelectFirm (1)

Set QryObj = ManagerObj.GetObjByName ("Sys", "ISysSqlQuery")
QryObj.Text = "select spr_nm from sspr where spr_rcd =: rcd"
Call QryObj.SetParamValue ("rcd", 1)
QryObj.OpenObj

QryObj.First
While QryObj.Next
If Not IsNull (QryObj.GetFieldValue ("Spr_Nm")) Then
MsgBox (QryObj.GetFieldValue ("Spr_Nm"))
End If
Wend
QryObj.CloseObj

Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox ("Error:" & Chr (13) & Err.Description)
End Sub
Опис прикладних СОМ-об’єктів Комплексу

1.4.9.2. Запуск ресурсних модулів з програми BASIC
В звітах Word і Excel для звернення до функцій Комплексу  слід використовувати такі виклики:

RES_ADD_MODULE (<Найменування модуля>)
Додати модуль в список запускаються

RES_DEL_MODULES
Очистити список запускаються модулів

RES_LOAD_MODULES
Завантажити все модулі з списку

RES_UNLOAD_MODULES
Завершити роботи з модулями з списку

Приклад звернення до ресурсів Комплексу  з звіту:

Sub ReportMain (Mgr As Object)
Set ComManager = Mgr

'Запросити інтерфейс зв'язку з Комплексом
Set Env = ComManager.GetObjByName ("Sys", "ISysEnvironment")

'Завантажити модуль
'Загальносистемні ресурси (SYS_R)
Env.RES_ADD_MODULE ("SYS_R")
Env.RES_LOAD_MODULES

'Вважати інформацію про контрагента
Env.PTN_READ_CD ("001")

'Завершити роботу з модулем
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Env.RES_UNLOAD_MODULES
End Sub

Списки доступних модулів і їх вмісту надаються модулем доповнення до MS Office.

1.4.9.3. Проблеми при розробці звітів

Word і Excel звіти:
1. При створенні звіту Excel помилка
====== Помилка ======
Виклик методу: VBProject
Джерело: Microsoft Office Excel
опис:
Програмний доступ до проекту Visual Basic не є довіреною
Owner: SYSRXLT.CPP, File: SYSRXLT.CPP, Line: 654

=======================
Для усунення помилки необхідно в програмі Excel за пунктом меню Сервіс / Макрос / Безпека на вкладці 

Надійні видавці зазначити параметр Довіряти доступ до Visual Basic Project.

2. При створенні звіту Word помилка
====== Помилка ======
Виклик методу: VBProject
Джерело: Microsoft
опис:
Відсутня довіра до програмованого доступу до проекту Visual Basic.
Owner: SYSRWRD.CPP, File: SYSRWRD.CPP, Line: 464

Для усунення помилки необхідно в програмі Word за пунктом меню Сервіс / Макрос / Безпека на вкладці 
Надійні видавці зазначити параметр Довіряти доступ до Visual Basic.

1.4.10. Використання в програмі користувача розрахункових функцій головної 
книги

УВАГА! НЕ ПІДТРИМУЮТЬСЯ:

розрахункові функції ACC_..., що діють в рамках функції ACC_CALC;
отримання оборотів і залишків TURN_..., BALANCE_...;
перебору по реєстру проводок ENT_GET_FCALC/ ENT_GET_NEXT !

Ці функції замінені розрахунковими функціями OSB_..., що діють в рамках функції OSB _CALC.

1.4.10.1. Програма отримання оборотів і сальдо по рахунку в програмах 
користувача

1. Перед заданням параметрів необхідно очистить буфер даних для підготовки розрахунку.

CALL
OSB_DATA_CLEAR()

• Наступним в програмі іде блок формування параметрів підготовки розрахунку. Оптимальним буде варіант, 
коли в цьому блоці декількома викликами функції OSB_DATA  формується весь список даних для 
розрахунку.

Варіанти завдання параметрів розрахунку:
для отримання сальдо і оборотів по синтетичному рахунку (321):
CALL OSB_DATA("321",0,"",0)
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Для отримання сальдо и оборотів детального рахунку (321/2) з вказаною аналітичною карткою (ID_Anl):
CALL OSB_DATA("321/2",ID_Anl,"",0)
для отримання оборотів по рахунку (321/2) в кореспонденції з рахунком (301):
CALL OSB_DATA("321/2",0,"301",0)
для отримання оборотів рахунка (321/2), враховуючи всі кор.рахунки:
CALL OSB_DATA("321/2",0,"*",0)
для отримання оборотів рахунка (321/2) в розрізі кор.рахунків та їх аналітики:
CALL OSB_DATA("321/2",0,"*",CONST_ULONG_MAX)

• Далі в програмі йде блок формування параметрів підготовки розрахунку. Оптимальним буде варіант, коли 
в цьому блоці декількома викликами функції OSB_DATA  формується весь список даних для розрахунку.

Варіанти завдання параметрів розрахунку:
об’єкт за період І квартал, всі валюти:
Obj1= OSB_CALC("01/01/17","31/03/17","")
об’єкт за період ІІ квартал, всі валюти:
Obj2= OSB_CALC("01/04/17","30/06/17","")
об’єкт за період І квартал у зазначеній валюті:
Obj3= OSB_CALC("01/01/17","31/03/17","USD")
Комплекс  дозволяє підготувати одразу декілька об’єктів в розрізі різних періодів або валют.

Примітка –  можливе використання розширеної функції OSB_CALC2  для отримання розрахунків з 
додатковими параметрами.

• При викликанні першої функції отримання сальдо або оборотів, розраховується сальдо по рахункам в 
рамках вказаного об’єкту, підготованого OSB_CALC  (див. п.п. 4.1.3). Наступні виклики розрахункових 
функцій отримають дані з буферу розрахунку.

Приклади функцій отримання вхідного сальдо:

VX_Dt1 =OSB_DT_BSLD(Obj1,"321/1", 0,"")  ‘ вх.сальдо дебету (далі Дт) 321/1
VX_Dt2 =OSB_DT_BSLD(Obj2,"321/2,Id_Anl,"") ‘вх.сальдо Дт 321/2 і аналіт.карт.
VX_Kt1 =OSB_KT_BSLD(Obj1,"321/1",0,"")  ‘ вх.сальдо кредиту (далі Кт) 321/1
VX_Kt2 =OSB_KT_BSLD(Obj2,"321/2,Id_Anl,"")  ‘вх.сальдо Кт 321/2 и аналіт.карт.

Приклади функцій отримання вихідного сальдо:

IX_Dt1 = OSB_DT_ESLD  (Obj1, "321/1", 0, "") ‘ вих.сальдо по дт 321/1
IX_Dt2=OSB_DT_ESLD(Obj2,"321/2",Id_Anl,"") ‘ вих.сальдо по дт 321/2 і аналіт. карт.

Приклади функцій отримання оборотів:

OB_Dt1=OSB_DT_TURN(Obj1, "321/1", 0,"",0,"")‘ обороти по дт 321/1
OB_Kt1=OSB_KT_TURN(Obj1, "321/1", 0,"",0,"")‘ обороти по кт 321/1
OB_Dt2=OSB_DT_TURN(Obj2,"321/2",0,"301",0,"")‘ обороти по дт 321/2, в кор. 301(см. правила 

заповненняOSB_DATА  вище)
OB_Kt2=OSB_KT_TURN(Obj2, "321/2", 0,"301",ID_Anl2,"")  ‘ обороти по дт 321/2, в кор. 301 з аналіт. 

ID_Anl2
(див. правила заповнення OSB_DATAвище)

1.4.10.2. Приклади використання розрахункових функцій в програмах 
користувача

• Для отримання сальдо и оборотів по дебету зазначеного рахунку 321

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
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DATK=DATE_PACK(31,12,2017)

CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA("321",0,"",0)

Obj= OSB_CALC(DATN,DATK,"")
OB_Dt =OSB_DT_TURN(Obj,"321", 0,"", 0, "")
OB_Dt1 =OSB_DT_TURN(Obj,"321/1", 0,"", 0, "")
OB_Dt2 =OSB_DT_TURN(Obj,"321/2", 0,"", 0, "")

• Для отримання сальдо по дебету и оборотів по дебету и кредиту рахунку 321/1 по аналітичній картці 
(ID- ІД аналіт. картки)

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
DATK=DATE_PACK(31,12,2017)
ID= ANLCRD_CREATE ("321/1","3507010","1111","","","","","","","","")

CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA( "321/1", ID, "", 0 )

Obj=OSB_CALC(DATN, DATK,"")
VX_Dt=OSB_DT_BSLD( Obj, "321/1", ID, "" )
OB_Dt=OSB_DT_TURN( Obj, "321/1", ID, "", 0, "" )
OB_Kt=OSB_KT_TURN( Obj, "321/1", ID, "", 0, "" )
IX_Dt=OSB_DT_ESLD( Obj, "321/1", ID, "" )

• Для отримання оборотів по дебету 321/1 в кореспонденції с 701

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
DATK=DATE_PACK(31,12,2017)

CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA("321/1",0,"701",0)

Obj=OSB_CALC(DATN, DATK,"")

OB_Dt =OSB_DT_TURN(Obj,"321/1", ID,"701", 0, "")

• Для отримання оборотів по дебету та кредиту 321/1 в розрізі кореспондуючих рахунків:

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
DATK=DATE_PACK(31,12,2017)
CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA("321/1",0,"*",0)
Obj=OSB_CALC(DATN, DATK,"")

Korr_Sch = OSB_COR_FIRST  (Obj, "321/1", 0 )
WHILE Korr_Sch <>""
OB_Dt =OSB_DT_TURN(Obj,"321/1",0 , Korr_Sch,0,"" )
OB_Kt =OSB_KT_TURN(Obj,"321/1",0, Korr_Sch,0,"" )
Korr_Sch = OSB_COR_NEXT  (Obj, "321/1",0)
WEND

• Для отримання оборотів по дебету і кредиту 321/1 в розрізі всіх аналітичних карток:

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
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DATK=DATE_PACK(31,12,2017)

CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA( "321/1",0,"",0)
Obj= OSB_CALC(DATN,DATK,"")

ID=
OSB_ANL_FIRST  ( Obj, "321/1")
WHILE ID<>0

OB_DT =OSB_DT_TURN(Obj,"321/1",ID , "",0,"" )
OB_KT =OSB_KT_TURN(Obj,"321/1",ID , "",0,"" )
ID = OSB_ANL_NEXT  (Obj,"321/1")
WEND

• Для отримання оборотів по дебету та кредиту 321/1 по аналітичним карткам зі вказаними 
реквізитами:

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
DATK=DATE_PACK(31,12,2017)

CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA("321/1",0,"",0)
Obj= OSB_CALC(DATN,DATK,"")

ID = OSB_ANL_CDFST  (Obj,0, "321/1","3507010", "", "", "", "", "", "", "", "", "")

WHILE ID <> 0
‘ ID — карточка последнего уровня картотеки
IF ANLCRD_GET_LEV(ID) = ANLCRD_LCNTSCH("321/1") THEN
OB_Dt =OSB_DT_TURN(obj, "321/1", ID,"" , 0, "")
OB_Kt =OSB_KT_TURN(obj, "321/1", ID,"" , 0, "")
END IF
ID = OSB_ANL_LNEXT  (obj,1,"321/1")
WEND

• Для отримання перебору проводок по рахунку

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
DATK=DATE_PACK(31,12,2017)
CALL OSB_DATA_CLEAR()

CALL OSB_DATA("321/1",0,"",0)
Obj = OSB_CALC( DATN, DATK, "" )
CALL OSB_ENTRY_ON  ( Obj )

ID_PRW = OSB_GET_FENTRY  (Obj, 1)

WHILE ID_PRW <> 0
SCH_DT=ENT_DT(ID_PRW)
ANL_DT=ENT_DT_ANL(ID_PRW)
SCH_KT=ENT_KT(ID_PRW)
ANL_KT=ENT_KT_ANL(ID_PRW)
SUM_ PRW =ENT_SM(ID_PRW)
‘…
ID_PRW =
OSB_GET_NENTRY  ( Obj, 1)
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WEND

• Для отримання перебору проводок по дебету рахунку

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
DATK=DATE_PACK(31,12,2017)

CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA("321/1",0,"",0)
Obj = OSB_CALC( DATN,DATK, "" )
CALL OSB_ENTRY_ON( Obj )
I=0
ID = OSB_ANL_FIRST( Obj,"321/1")
WHILE ID<>0
I=I+1
SUM_ANL =OSB_DT_TURN(Obj,"321/1", ID,"", 0, "")
IF SUM_ANL <>0 THEN
ID_PRW = OSB_GET_FPENTRY  ( Obj,I,"321/1", ID, "", 1 )
DO WHILE ID_PRW <> 0
SUM_ PRW =ENT_SM(ID_PRW)
…
ID_PRW = OSB_GET_NENTRY( Obj,I)
LOOP
END IF
ID = OSB_ANL_NEXT(Obj,"321/1")
WEND

• Для отримання оборотів по дебету рахунку 321/1 по аналітичній картці (ID1), і зазначених 
кор.рахунків тa їх аналітики

DATN=DATE_PACK(1,12,2017)
DATK=DATE_PACK(31,12,2017)
ID1= ANLCRD_ID ("321/1","3507010","1111","","","","","","","","")
ID2= ANLCRD_ ID ("701","3507010","1111","","","","","","","","")
ID3= ANLCRD_ ID ("301","1","3507010","00000001","1111","","","","","","")

CALL OSB_DATA_CLEAR()
CALL OSB_DATA( "321/1", ID1, "*", CONST_ULONG_MAX )

Obj=OSB_CALC(DATN, DATK,"")
OB_Dt1=OSB_DT_TURN( Obj, "321/1", ID1, "701", ID2 , "" )
OB_Dt2=OSB_DT_TURN( Obj, "321/1", ID1, "301", ID3 , "" )

1.4.10.3. Опис функцій головної книги

• Розрахункові функції по роботі с даними рахунків

OSB_DATA_CLEAR()  – функція очищує буфер параметрів розрахунку.
OSB_DATA( "Сч", Сч_АНЛ, "СчКОРР", СчКОРР_АНЛ )  – функція добавляє в набір параметрів розрахунку 

вказані данні.
Параметри :
"Сч" - рахунок
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Сч_АНЛ - аналітика рахунку
"СчКОРР" - кореспондуючий рахунок
СчКОРР_АНЛ - аналітика кореспондуючого рахунку.

Примітка –  параметри "СчКОРР" та СчКОРР_АНЛ втратили своє призначення і не враховуються в зміненому 
алгоритмі функцій отримання сальдо и оборотів.

OSB_CALC( Дата_Начала, Дата_Конца, "Вал" )  - функція готує об’єкт розрахунку відповідно до 
встановлених параметрів, періоду і валюти для фільтрації.

Параметри:
Дата_Начала - початок періоду розрахунків
Дата_Конца - кінець періоду розрахунку
"Валюта" - валюта фільтрації

Серед розрахункових функцій для роботи з даними рахунків добавлена функція «Подготовка Об’єкта расчета 
расширенная»:

OSB_CALC2 ( Дата_Начала, Дата_Конца, "Валюта", Парам1, Парам2, Парам3, 0 )
Функція готує об’єкт розрахунку у відповідності з встановленими параметрами, періодом і валютою для 

фільтрації. У випадку вдалої підготовки вертається номер об’єкту. На основі цього номеру формують свої 
результати інші функції в цьому розділі.

Параметри:
Дата_Начала — початок періоду розрахунку
Дата_Конца — кінець періоду розрахунку
"Валюта" — валюта для фільтрації
Парам1 — отримання оборотів та сальдо по верхньому рівню аналітики
Парам2 — 0 - фактичний облік / 1 - плановий облік
Парам3 — 1 - Розрахунок в базовій валюті (Запит курсу на дату кінця розрахунку) 0 – додаткові параметри 

не задіяні

Примітка –  Установка параметрів проводиться функцією OSB_DATA.

OSB_DT_BSLD( Об’єкт, "Сч", Сч_АНЛ, "Вал" )
Функція вертає значення вхідного залишку дебету по заданому рахунку та аналітиці, у зазначеній валюті.

Параметри:
Об’єкт - об’єкт, підготовлений OSB_CALC
"Сч" - рахунок
Сч_АНЛ - аналітика рахунку
"Вал" - валюта
Параметри Сч_АНЛ и "Вал" можуть не вказуватись. В параметрі "Сч" можна вказати консолідуючий або 

детальний рахунок.

Примітка – Для немультивалютних рахунків при встановленні параметра Валюта-"" або національна 
валюта результати виконання функцій OSB_CALC, OSB_DT_BSLD, OSB_KT_BSLD, OSB_DT_TURN, 
OSB_KT_TURN  будуть однозначні. Для мультивалютних рахунків при встановленні параметра «Валюта» - 
іноземної валюти або національної валюти отримаємо сальдо та обороти рахунку в розрізі зазначеної валюти, при 
встановленні параметра «Валюта» - "" отримаємо сальдо та обороти в валюті обліку в цілому по рахунку.

OSB_KT_BSLD( Об’єкт, "Сч", Сч_АНЛ, "Вал" )  – функція вертає значення вхідного залишку кредиту по 
заданому рахунку і аналітиці, в зазначеній валюті.

OSB_DT_ESLD( Об’єкт, "Сч", Сч_АНЛ,"Вал" ) - функція вертає вихідний залишок дебету по зазначеному 
рахунку та аналітиці, в зазначеній валюті.

OSB_KT_ESLD( Об’єкт, "Сч", Сч_АНЛ,"Вал" )  - функція вертає вихідний залишок кредиту по зазначеному 
рахунку і аналітиці, в зазначеній валюті.

OSB_DT_TURN( Об’єкт, "Сч", Сч_АНЛ, "КорСч", КорСч_АНЛ,"Вал" )- функція вертає значення обороту по 
дебету рахунку в заданому співвідношенні.

Параметри :
Об’єкт - об’єкт, підготований OSB_CALC
"Сч" - рахунок
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Сч_АНЛ - аналітика рахунку
"КорСч" - кор.рахунок
КорСч_АНЛ - аналітика кор.рахунку
"Вал" - валюта
Параметри Сч_АНЛ, "КорСч", КорСч_АНЛ, "Вал" можуть не вказуватись або
вказуються частково. В параметрі "Сч" можна зазначити консолідуючий або детальний рахунок, а в 

параметрі "КорСч" – тільки детальний рахунок.

OSB_KT_TURN( Об’єкт, "Сч", Сч_АНЛ, "КорСч", КорСч_АНЛ,"Вал" )  - функція вертає значення обороту по 
кредиту .

OSB_ENTRY_ON( Об’єкт )  - Функція встановлює режим збору даних о проводках.
Об’єкт — об’єкт, підготований OSB_CALC.
Режим необхідний для роботи функцій OSB_GET_FENTRY и OSB_GET_NENTRY.
OSB_GET_FENTRY( Об’єкт, Номер_Цикла ) - Функція вертає ID першої проводки розрахунку по зазначеним 

параметрам.

Параметри:
Об’єкт - об’єкт, підготований OSB_CALC;
Номер_Цикла - номер циклу ітерації.

Примітка –Функція працює тільки у випадку, коли для об’єкту розрахунку був встановлений режим збору 
інформації о проводках функцією OSB_ENTRY_ON.

OSB_GET_NENTRY( ІД_Об’єкта, Номер_Цикла )  - Функція вертає ID наступної проводки розрахунку за 
зазначеними параметрами.

Параметри:
Об’єкт - об’єкт, підготований OSB_CALC;
Номер_Цикла - номер циклу ітерації.

Примітка –Функція працює тільки в тому випадку, коли для об’єкту розрахунку був встановлений режим збору 
інформації о проводках функцією OSB_ENTRY_ON.

OSB_COR_FIRST_ALL( Об’єкт, "Счет", Сч_АНЛ ); OSB_COR_NEXT_ALL(..); 
OSB_COR_LFIRST_ALL( Об’єкт, Номер_Цикла, "Сч", Сч_АНЛ ); OSB_COR_LNEXT_ALL(…), котрі 
відрізняються від вже наявних в цьому розділі тим, що в параметр «Сч» може передаватися як детальні, так и 
консолідуючі бухгалтерські субрахунки.

OSB_GET_FPENTRY( Об’єкт, Номер_Цикла, "Счет", Сч_Анл, "Корр_Счет", Тип_Обор ),
Функція вертає ID першої проводки, відібраної останньою функцією ACC_CALC,  що задовольняє зазначеним 

параметрам. Функція працює лише в тому випадку, коли для об’єкту розрахунку OSB  був встановлений режим 
збору інформації о проводках функцією OSB_ENTRY_ON.

Об’єкт - об’єкт, підготований OSB_CALC,
Номер_Цикла - номер циклу ітерації,
"Счет" - рахунок фільтрації (обов’язковий параметр),
Сч_Анл - аналітика рахунку фільтрації,
«Корр_Счет" - кореспондуючий рахунок фільтрації,
Тип_Оборота - тип оборотів (1 - по дебету, 2 - по кредиту, 0 – по дебету і кредиту).

• Підгрупа функцій для отримання кореспондуючих рахунків:

OSB_COR_FIRST( Об’єкт, "Счет", Сч_АНЛ )
Функція вертає перший кор.рахунок за зазначеними параметрами в рамках об’єкту, підготованого OSB_CALC.
OSB_COR_LFIRST( Об’єкт, Номер_Цикла, "Сч", Сч_АНЛ )
Функція повертає перший кор.рахунок за зазначеними параметрами з урахуванням циклу сканування та в 

рамках об’єкту, підготованого OSB_CALC.
OSB_COR_NEXT( Об’єкт, "Счет", Сч_АНЛ ) - функція вертає наступний кор.рахунок за вказаними 

параметрами в рамках обєкту, підготованого OSB_CALC.
OSB_COR_LNEXT( Об’єкт, Номер_Цикла, "Сч", Сч_АНЛ )
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Функція вертає наступний кор.рахунок за зазначеними параметрами з урахуванням циклу сканування та в 
рамках обєкту, підготованого OSB_CALC.

• Підгрупа функцій для перебору аналітичних карток рахунку:

OSB_ANL_FIRST( Об’єкт, "Сч" )
Функція повертає першу аналітичну картку рахунку, по якій є оберти або сальдо в рамках об’єкту, підготованого 

OSB_CALC.
OSB_ANL_LFIRST( Об’єкт, Номер_Цикла, "Сч" )
Функція повертає першу аналітичну картку рахунка, по якій є обороти або сальдо в рамках об’єкту, 

підготованого ОSB_CALC, з урахуванням циклу сканування.
OSB_ANL_NEXT( Об’єкт, "Сч" )
Функція повертає наступну аналітичну картку рахунку, по якій є обороти або сальдо в рамках об’єкту, 

підготованого OSB_CALC.
OSB_ANL_LNEXT( Об’єкт, Номер_цикла, "Сч" )
Функція повертає наступну аналітичну картку рахунку, по якій є обороти або сальдо в рамках об’єкта, 

підготованого OSB_CALC, з урахуванням циклу сканування.
OSB_ANL_CDFST( Об’єкт, Номер_Цикла, "Сч", "Код1", " Код2", " Код3", "Код4", "Код5", "Код6", "Код7", 

"Код8", "Код9", "Код10")
Функція повертає ID першої аналітичної картки на рахунку, по якій є обороти або сальдо в рамках об’єкту, 

підготованого OSB_CALC, відповідній переданим кодам. Код аналітики на кожному рівні може бути заповнений 
або не заповнений (""). Наступне значення можна отримати за допомогою функції OSB_ANL_LNEXT.

OSB_ANL_LVLFST( Об’єкт, Номер_Цикла, "Сч", НомУровня )
Функція повертає ID першої аналітичної картки на рахунку, по якій є обороти або сальдо в рамках об’єкту, 

підготованого OSB_CALC на вказаному рівні, з вкладеним циклом. Наступне значення можна отримати за 
допомогою функції OSB_ANL_LNEXT.

• Функции доступа к параметрам проводки

ENT_DATE  (ID_проводки)
Функція повертає дату проводки по заданому ID.
ENT_DT  (ID_проводки)
Функція повертає номер рахунку дебету проводки по заданому ID.
ENT_DT_АNL  (ID_проводки)
Функція повертає ID аналітичної карточки по рахунку дебету проводки із заданим ID.
ENT_КT  (ID_проводки)
Функція повертає номер рахунку кредиту проводки по заданому ID.
ENT_КT_АNL  (ID_проводки)
Функція повертає ID аналітичної картки по рахунку кредиту проводки із заданим ID.
ENT_NOTE  (ID_проводки)
Функція повертає рядок коментаря до проводки із заданим ID.
ENT_OPR_DOC  (ID_проводки)
Функція повертає код документа господарської операції, до якої прив’язана проводка із заданим ID.
ENT_OPR_DOCID (ID_проводки).
Функція повертає ID документа господарської операції, до якої прив’язана проводка із заданим ID.
ENT_OPR_DOCNMV  (ID_проводки)
Функція отримання зовнішнього номера документа господарської операції, до якої прив’язана проводка.
ENT_OPR_DOCDAT  (ID_проводки)
Функція повертає дату документа господарської операції, до якої прив'язана проводка із заданим ID.
ENT_OPR_DOCNMR  (ID_проводки)
Функція повертає номер документа господарської операції, до якої прив’язана проводка із заданим ID.
ENT_OPR_ID (ID_проводки)
Функція повертає ID господарської операції, до якої прив’язана проводка із заданим ID.
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ENT_OPR_NM (ID_проводки)
Функція повертає найменування господарської операції, до якої прив’язана проводка із заданим ID.
ENT_OPR_TO (ID_проводки)
Функція повертає ID типової операції (шаблона проводок), на підставі якої створена господарська операція 

проводки.
ENT_POST_CD (ID_проводки)
Функція повертає ідентифікатор користувача проводки із заданим ID.
ENT_PRZ_HND (ID_проводки)
Функція отримує ознаку ручної проводки по заданому ID. Функція повертає 1, якщо проводка корегувалася 

користувачем, 0 – в іншому випадку.
ENT_SM (ID_проводки)
Функція повертає проводки по заданому ID.
ENT_VAL (ID_проводки)
Функція повертає валюту проводки по заданому ID.
ENT_VALCUR (ID_проводки)
Функція повертає курс валюти проводки по заданому ID.
ENT_USER  (ID_проводки)
Функція повертає ім’я користувача, який провів операцію з проводками в Головний журнал по ID проводки.
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