REST dostop
Preko REST servisov je možno dostopati le do klasifikacij, ki imajo označen javni vpogled.
Nekatere klasifikacije omogočajo verzije. Dostop do njih je mogoč preko nekaterih
spodnjih servisov. Prikazane so tiste verzije, ki so javno objavljene. Pri tem je status na
klasifikaciji glede javne objave nepomemben.
Verzije imajo zapečene podatke. Delna izjema so le postavke klasifikacij znotraj verzij, ki
so vezane na druge klasifikacije. V tem primeru je zapečena le šifra postavke, ostali
podatki ne.

Opis parametrov pri nekaterih spodnjih servisih:
•

:tip_sifranta: alfanumerična oznaka klasifikacije (npr. BARVE; se pojavlja kot
podatke v nekaterih servisih, glej nižje spodaj)
:verzija_id: številka verzije znotraj klasifikacije
:sifra_id: umetni ključ šifre (se pojavlja kot podatke v nekaterih servisih, glej nižje
spodaj)
:datum_spremembe: spremembe od vključno danega datuma naprej; datum mora
biti v formatu DD.MM.YYYY

•
•
•

Sledeči servisi prikazujejo seznam klasifikacij skupaj z njihovimi meta podatki.

Seznam servisov:
•

•

•

•

•

Rest URL za seznam in meta podatke vseh postavk vseh javno dostopnih
klasifikacij:
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi_sifrantov
Rest URL za seznam in meta podatke vseh postavk vseh javno dostopnih
klasifikacij (spremembe od vključno danega datuma naprej; datum mora biti v
formatu DD.MM.YYYY):
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi_sifrantov_s
premembe/:datum_spremembe
Rest URL za meta podatke posamezne javno dostopne klasifikacije:
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/tipi_sifrantov/:ti
p_sifranta
Rest URL za seznam in meta podatke vseh postavk vseh javno dostopnih
klasifikacij (podatki o verzijah):
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifrant
ov
Rest URL za meta podatke posamezne javno dostopne klasifikacije (podatki o
verzijah):
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifrant
ov/:tip_sifranta

Opis polj zgornjih servisev:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tip_sifranta_id: umetni ključ za klasifikacijo
tip_sifranta: unikatni uporabniško določen identifikator klasifikacije (npr. "STATUSI
VLOG")
verzija_id: številka verzije znotraj klasifikacije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki
prikazujejo verzije)
verzija_datum: datum/čas nastanka verzije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki
prikazujejo verzije)
verzija_opis: Opis verzije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki prikazujejo verzije)
polje: podatek o tem, če gre za podatek osnovnega zapisa postavke; to so polja
SIFRA, NAZIV, OPIS, VELJA_OD in VELJA_DO (vrednost 0) ali pa dodatnega
polja (vrednost 1)
polje_meta_id: umetni ključ meta opisa polja (ko je polje = 1)
zap_st: zaporedna številka polja (znotraj podatka polje)
oznaka: oznaka polja
naziv: naziv polja
opis: opis polja
tip: tip polja: NUMBER, AUTONUM, FORMULA, VARCHAR2, DATE, DATE/TIME,
KLASIFIKACIJA
dolzina: dolžina polja
dolzina_decimal: decimalni del dolžine polja oz. decimalni del dolžine podatka
podatka (polje = 0)
polje_znesek: Podatek o tem, če je ve polju znesek (zaradi formata izpisa;
vrednost = 1)
min_value_number: najnižja vrednost numeričnega polja
max_value_number: najvišja vrednost numeričnega polja
min_value_date: najnižja vrednost datumskega polja
max_value_date: najvišja vrednost datumskega polja
tip_sifranta_fk: klasifikacija, ki je uporabljena pri polju (polje = 1)
obvezno_polje: če gre za obvezno polje, je v tem polju vrednost 1, sicer null
formula: Izračunljiva numerična formula s kombinacijo ostalih numeričnih polj
default_varchar2: privzeta vrednost (za polje tipa VARCHAR2)
default_number: privzeta vrednost (za polje tipa NUMBER, AUTONUM,
FORMULA)
default_date: privzeta vrednost (za polje tipa DATE, DATE/TIME)
default_sifra_fk: privzeta vrednost (za polje tipa KLASIFIKACIJA)
oracle_sysdate: datum/čas vnosa/spremembe zapisa na klasifikaciji (le
spremembe na meta podatkih; podatek ni zapolnjen v servisih, ki prikazujejo
verzije).

Sledeči servisi prikazujejo postavke klasifikacij, pri čemer je vsako polje zapisano kot svoja
vrstica.

Seznam servisov:
•
•

•

•
•

•

•

Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij:
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti
Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij
(spremembe od vključno danega datuma naprej; datum mora biti v formatu
DD.MM.YYYY):
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti_sprem
embe/:datum_spremembe
Rest URL za seznam in podatke vseh postavk posamezne javno dostopne
klasifikacije:
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifranti/:tip_sifr
anta
Rest URL za podatke posamezne postavke iz klasifikacije:
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifra/:sifra_id
Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij
(podatki o verzijah):
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifranti
Rest URL za seznam in podatke vseh postavk posamezne javno dostopne
klasifikacije (podatki o verzijah):
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifranti/
:tip_sifranta/:verzija_id
Rest URL za podatke posamezne postavke iz klasifikacije (podatki o verzijah):
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/verzije_sifranti/
:tip_sifranta/:verzija_id/:sifra_id

Opis polj zgornjih servisev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tip_sifranta_id: umetni ključ za klasifikacijo
tip_sifranta: unikatni uporabniško določen identifikator klasifikacije (npr. "STATUSI
VLOG")
verzija_id: številka verzije znotraj klasifikacije (podatek je zapolnjen le v servisih, ki
prikazujejo verzije)
sifra_id: umetni ključ šifre
sifra: šifra postavke
polje: podatek o tem, če gre za podatek osnovnega zapisa (vrednost 0) ali pa
dodatnega polja (razširjena tabela; vrednost 1)
polje_meta_id: umetni ključ meta opisa polja (polje = 1)
zap_st: zaporedna številka polja (znotraj podatka polje)
oznaka: oznaka polja (enolični identifikator znotraj podatka polje)
naziv: naziv polja
opis: opis polja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

tip: tip polja: NUMBER, AUTONUM, FORMULA, VARCHAR2, DATE, DATE/TIME,
KLASIFIKACIJA
dolzina: dolžina polja
dolzina_decimal: decimalni del dolžine polja oz. decimalni del dolžine podatka
podatka
polje_znesek: Podatek o tem, če je ve polju znesek (zaradi formata izpisa;
vrednost = 1)
min_value_number: najnižja vrednost numeričnega polja
max_value_number: najvišja vrednost numeričnega polja
min_value_date: najnižja vrednost datumskega polja
max_value_date: najvišja vrednost datumskega polja
tip_sifranta_fk: klasifikacija, ki je uporabljena pri polju
obvezno_polje: če gre za obvezno polje, je v tem polju vrednost 1, sicer null
formula: Izračunljiva numerična formula s kombinacijo ostalih numeričnih polj
vrednost_varchar2: vrednost polja (pri tipu VARCHAR2)
vrednost_number: vrednost polja (pri tipu NUMBER, AUTONUM, FORMULA)
vrednost_date: vrednost polja (pri tipu DATE, DATE/TIME)
vrednost_sifra_fk: šifra iz klasifikacije (pri tipu KLASIFIKACIJA)
status: ACTIVE (aktiven zapis), DELETED (pobrisan zapis, pri čemer se pobrisani
zapisi kažejo le v servisu, ki je omejen s parametrom :datum_spremembe; v
ostalih servisih so prikazane vsi aktualni zapisi in zato pobrisani zapisi niso
pomembni; ko gre za pobrisane zapise, so relevatne le šifre, ostali podatki so
prazni)
oracle_sysdate: datum/čas vnosa/spremembe zapisa na postavki (podatek ni
zapolnjen v servisih, ki prikazujejo verzije).

Sledeči servisi prikazujeta postavke klasifikacij, pri čemer prikazujeta vsako postavko kot
svojo vrstico. Prikaz polj je limitiran do stotega polja. Vedno je prikazano prvih sto polj, ne
glede na to, če jih klasifikacija uporablja.

Seznam servisov:
•
•

Rest URL za seznam in podatke vseh postavk vseh javno dostopnih klasifikacij:
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifrant
Rest URL za seznam in podatke vseh postavk posamezne javno dostopne
klasifikacije:
https://e2go.sigov.si/ords/ampw_klasifikacije2go/klasifikacije2go/v1/sifrant/:tip_sifr
anta

Opis polj zgornjih servisev:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

tip_sifranta_id: umetni ključ za klasifikacijo
tip_sifranta: unikatni uporabniško določen identifikator klasifikacije (npr. "STATUSI
VLOG")
sifra_id: umetni ključ šifre
sifra: šifra postavke
naziv: naziv postavke
opis: opis postavke
velja_od: datum začetka veljavnosti zapisa (lahko je prazno, če zapis nima
začetka veljavnosti)
velja_do: datum konca veljavnosti zapisa (lahko je prazno, če zapis nima konca
veljavnosti). Kot obdobje veljavnosti zapisa se šteje: Trunc(velja_od) <=
Trunc(datum) <= Trunc(velja_do)
polje_oznaka_001..polje_oznaka_100: Oznake polj pod zaporednimi številkami od
1 do 100. V primeru, da polje ne obstaja, oznaka vsebuje vrednost null.
polje_001..polje_100: vrednosti polj pod zaporednimi številkami od 1 do 100. Vse
vrednosti so znakovnega tipa. Datum/čas je v formatu DD.MM.YYYY HH24:MI:SS.
Številke uporabljajo decimalno vejico.
oracle_sysdate: datum/čas vnosa/spremembe zapisa na postavki.

