API
Вчасно
Принципроботи
РоботазAPIвідбуваєтьсяпопротоколуHTTPS,дерішення,перевірятичине
перевірятисертифікатиприймаєклієнт.Усвоючергумибудемонамагатисьзавжди
мативалідніHTTPS-сертифікати.
Усистемі“Вчасно”діютьобмеженняназавантаженняфайлів:
- Однезавантаженнянеповинноміститибільше,ніж500файлів,сумарним
розміромнебільше100Мб.
- Вагаодногофайланеповиннаперевищувати5Мб.

Авторизація
АвторизаціязAPIвідбуваєтьсязадопомогоюпередачі2хзаголовківприкожному
запитіданих:
1.Authorization: Token <token>,де<token>–унікальнийтокен,котрий
надаєтсясистемоюдлязв'язкикористувач+компанія
2.X-Vendor-ID: API,котрийзасвідчує,щотокенвиданийдляроботизAPI.

Типипараметрів
-str -будь-якийрядок;якщотиппараметруневказано,томаєтьсянаувазісамецей
тип
-datetime -рядокуформатіYYYY-MM-DD(наприклад2017-10-11)або
YYYY-MM-DDTHH:MM(наприклад2017-10-11T11:12)

Отриманнястатусівдокументів
GET /api/v2/documents
ВивантаженнястатусіввідбуваєтьсяпоGETзапитудоURL/api/v2/documents
Запитнавивантаженняможеміститинаступніпараметри:
Підтримуютьсянаступніпараметризапиту:
-date_from (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюзавантаженнябільшою
аборівноюзавказану
-date_to (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюзавантаженняменшою
аборівноюзавказану
-date_finished_from (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюостаннього
підписубільшоюаборівноюзавказану(статус7008)
-date_finished_to (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюостаннього
підписуменшоюаборівноюзавказану(статус7008)
-date_rejected_from (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоювідхилення
більшоюаборівноюзавказану
-date_rejected_to (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоювідхилення
меншоюаборівноюзавказану
-date_document_from (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюдокументу
більшоюаборівноюзавказану
-date_document_to (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюдокументу
меншоюаборівноюзавказану
-extension -форматзавантаженогодокументу(наприклад.xml)
-recipient_edrpou-ЕДРПОУотримувачадокументу
-status 
-кодстатусудокумента
-vendor-значення,якоюінтеграцієюбувзавантаженийдокумент
-vendor_id-ІДдокументаусистемівендора(клієнта)
-cursor 
- токенпагінації;значення,отриманеізполя"next_cursor"відповідіна
попереднійзапит.Використовуєтьсядляотриманнянаступноїпартіїдокументів.
-ids - idдокумента;цейпараметрможнаповторюіватибагаторазівдляповернення
статусівдокументівзаперелікомID.
-has_changed (bool) -змоментуостанньогозапитубулаздійсненаодначи
більшедійнаддокументом(завантаження,коментар,підписання,відправлення,
відхилення).Післязапитустатусhas_changedзмінюєтьсянаFalse.П
 рикладзапиту:
?has_changed=1
-is_delivered (bool) -документотримановсервісіВчасно.
Форматвідповідей
Наразікожнийдокумент,котрийзавантаженийусервіс,можнапредставити
задопомогоюнаступногоJSON:
{
‘documents’: [{
    "id": str,
    "vendor": str,
    "vendor_id": str,
    "status": int,
    "signatures_to_finish": int,
    "first_sign_by": "owner" | "recipient",

    "extension": str,
    "title": str,
    "type": str | null,
    "date": str | null,
    "date_created": str,
    "date_delivered":str | null,
    "number": str | null,
    "preview_url": str | null,
    "url": str,
    "is_delivered": bool,
}],
"next_cursor": str | null
}
де,
-id-внутрішнійІДдокументаусистемі“Вчасно”
-vendor-значення,якоюінтеграцієюбувзавантаженийдокумент–внашому
випадкутутзавждибудезначення"API"
-vendor_id-ІДдокументаусистемівендора(клієнта)
-status-статусдокументавсистемі“Вчасно”
-signatures_to_finish-кількістьпідписів,післякотрихдокументбудевизнано
завершеним(длярахунка:1,дляактов/іншихдокументів:2)
-first_sign_by -чийпершийпідпис
-extension - розширеннядокумента
-title - назвадокументу
-type - 
типдокументу,наприклад“РеализацияТоваровУслуг”.Можебутиnull.
-date - 
датадокументууформатіISO8601
-date_created - датазавантаженнядокументууформатіISO8601
-date_delivered - датаотриманнядокументууформатіISO8601
-number 
- зовнішнійномердокументу
-preview_url- якщонеnull,тоцесторінкапереглядудокументувсервісіВчасно.
Доступдо
такоїсторінкиможливий
безлогінутапаролю
-url - сторінкадокументувсервісіВчасно
-is_delivered - документотримановсервісіВчасно
-next_cursor - якщонеnull, тоцезначенняможнапередатиякпараметр
cursor дляотриманнянаступної
партіїдокументів;якщоnull, тоцеостанняпартія
документів,яківідповідаютьпарметрамзапиту.
Значення
поля“Статус”
-7000-документзавантаженийусистему
-7001-документзавантаженийусистемуіготовийдлянадіслання
-7002-документнадісланийконтрагенту
-7004-документпідписанийвласником
-7006-документвідхиленийконтрагентом
-7008-документпідписанийвсімасторонами(длярахунка:власником,для
актів/іншихдокументів:власникоміконтрагентом)
-7009-документвидалений
Значення
“has_changed”

-

“1”-змоментуостанньогозапитубулаздійсненаодначибільшедійнад
документом(завантаження,
коментар,підписання,відправлення,відхилення)
“0”-наддокументомнездійснюваласянеодназдій,перерахованихвище,з
моментуостанньогозапиту

ЗастарілаверсіяAPIзаадресою/api/v1/documentsвідрізняєтьсявідсутністю
параметруcursor таполяnext_cursor.

Завантаженнядокументів
POST /api/v2/documents
Форматназвифайлів
Дляспрощенняроботиусервісі“Вчасно”іавтоматичногопредставленняданихпро
контрагентівтадокумент,прийнятийнаступнийформатназвифайлів:
-

<edrpou_owner>_<edrpou_recipient>_<date>_<type>_<number>.pdf
<edrpou_owner>_<edrpou_recipient>_<date>_<type>_<number>_<ema
il_recipient>.pdf
<edrpou_owner>_<edrpou_recipient>_<date>_<type>_<number>_<ema
il_recipient>_<vendor_id>.pdf

де,
-

<edrpou_owner>–ЄДРПОУ/ІПНвласникадокумента
<edrpou_recipient>–ЄДРПОУ/ІПНотримувачадокумента
<date>–датаформування
документа
<type>–типдокумента
<number>–порядковийномердокумента
<email_recipient>(необов’язково)-emailотримувачадокумента
<vendor_id> (необов’язково)-IDдокументазаякимможнасинхронізувати
статусидокументівізвідправником(власником)

*длятипуфайлів.xmlдотриманняназвинеєважливимзавдякиможливості
передачіметаданихувідповіднихполях.
Прикладформатаіменіфайла
ХХХХХХХХ_XXXXXXXX_YYYYMMDD_ХХХ_NNNN_ABC@test.com_ХХХ-ХХХ.pdf
Прикладназвидокумента:
2893102110_3235608644_20170213_РахунокНаОплатуПокупцю_Sch-025_tamara@smar
tweb.com.ua_d33d73c8-8784-18e8-8786-d43d7eaa0aae.pdf
Можливезавантаженняархіва.zip,
щоміститьдо500такихдокументів.
Післянадсиланняу“Вчасно”файлазтакиміменем,всімета-даніпродокументбудуть
автоматичнозаповнені.
Необов’язковіGET-параметри:
- signatures_to_finish(int)[1,2]-кількістьнеобхіднихпідписів
- first_sign_by(string)[‘owner’,
‘recipient’]-яказсторін-першийпідписант
документу

Отриманнявхіднихдокументів
GET /api/v2/incoming-documents
Підтримуютьсянаступніпараметризапиту:
-date_created_from (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюстворення
більшоюаборівноюзавказану
-date_created_to (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюстворення
меншоюаборівноюзавказану
-date_sent_from (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюнадсилання
більшоюаборівноюзавказану
-date_sent_to (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюнадсилання
меншоюаборівноюзавказану
-date_document_from (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюдокументу
більшоюаборівноюзавказану
-date_document_to (datetime) -повертаютьсядокументиіздатоюдокументу
меншоюаборівноюзавказану
-extension -форматзавантаженогодокументу(наприклад.xml)
-cursor 
- токенпагінації;значення,отриманеізполя"next_cursor"відповідіна
попереднійзапит.Використовуєтьсядляотриманнянаступноїпартіїдокументів.
-ids - idдокумента;цейпараметрможеповторюватисябагаторазівдляповернення
статусівдокументівзаперелікомID.
Форматвідповідей
[
"documents": [{
    "id": str,
    "extension": str,
    "title": str,
    "type": str | null,
    "status": int,
    "edrpou_owner": str,
    "company_name": str,
    "signatures_to_finish": int,
    "first_sign_by": "owner" | "recipient",
    "date": str | null,
    "date_created": str,
    "number": str | null,
    "url": str
}],
"next_cursor": str | null,
}
-id-внутрішнійІДдокументаусистемі“Вчасно”
-edrpou_owner -ЕГРПОУвідправника
-company_name-назвакомпаніївідправника
-status-статусдокументавсистемі“Вчасно”
-signatures_to_finish-кількістьпідписів,післякотрихдокументбудевизнано
завершеним(длярахунка:1,дляактов/іншихдокументів:2)
-first_sign_by -чийпершийпідпис
-extension - розширеннядокумента

-title - назвадокумента
-type - 
типдокумента,наприклад“РеализацияТоваровУслуг”.Можебутиn
 ull.
-date - 
датадокументууформатіISO8601
-date_created - датазавантаженнядокументууформатіISO8601
-number 
- зовнішнійномердокументу
-next_cursor - якщонеnull, тоцезначенняможнапередатиякпараметр
cursor дляотриманнянаступної
партіїдокументів;якщоnull, тоцеостанняпартія
документів,яківідповідаютьпарметрамзапиту.
ЗастарілаверсіяAPIзаадресою/api/v1/incoming-documentsвідрізняється
відсутністюпараметруcursor та
поляnext_cursor.

Отриманнядокументівдлязавантаження
GET /api/v2/download-documents
Очікуютьсянаступніпараметризапиту:
-ids - idдокумента;цейпараметрможеповторюватисябагаторазівдляотримання
декількохдокументівдлязавантаженнязаперелікомID.
Форматвідповідей
{
    "documents": [

{
            "archive_url": 
str,
            "extension": str,
            "id": str,
            "original_url": str,
            "xml-to-pdf_url": Optional[str],
            "status": "pending" | "ready"

}
    ],
    "pending": int,
    "ready": int,
    "status": "empty" | "pending" | "ready",
    "total": int
}
archive_url - посилання на 
архів з оригіналом и підписаним файлом
extension - розширення файла
original_url - посилання на вихідний файл
xml-to-pdf_url - посилання 
на згенероване pdf відображення (тільки
для xml 
документу).

Завантаженняоригіналудокумента
GET /api/v2/documents/<document_id>/original

ЗавантаженняZIP
архівуіздокументомі
підписами
GET /api/v2/documents/<document_id>/archive

ЗавантаженняPDFвідображенняXML
документу
Створити запит на формування:
POST /api/v2/documents/<document_id>/xml-to-pdf
{
‘force’: bool,
}
де,
document_id-документдляформуванняPDF
force-створитиPDFзаново(True)абозалишитиіснуючийPDFфайлбеззмін(False)
Отримати сформований файл:
GET /api/v2/documents/<document_id>/xml-to-pdf

Видаленнядокументів
DELETE /api/v2/documents/<document_id>
Документиустатусі7008(підписанийвсімасторонами)видалитинеможна.

Коментарідодокументів
Отриманнякоментарів
GET/api/v2/documents/<document_id>/comments
Форматвідповідей
[
“comments”: {
“date_created”: 
datetime,
“text”: str,
“type”: “comment” | “rejection”,
“author”: {
“first_name”: str,
“second_name”: str,
“last_name”: str,
“email”: str,
“edrpou”: str,
“is_legal”: bool  // true якщо юр. особа
}
}
]

Додаваннякоментарів
POST /api/v2/documents/<document_id>/comments
ВзалежностівідхедеруContent-Type,тілозапитуможебутиXMLабоJSON.
ДляContent-Type:application/xml:
<comment>
<text>Тіло</text>
</comment
ДляContent-Type:application/json:
{
“text”: “Тіло”
}

Інтеграціязособистимкабінетом
Створеннясесіїпереглядудокументу
Форматзапиту
POST /api/v2/sign-sessions
{
‘document_id’: str,
‘edrpou’: str,
‘email’: str,
‘is_legal’: bool,
‘type’: str,
}
Прикладзапиту
{
'document_id': '6b3e7e3f-555a-4c1c-99f7-462c812b3bfc',
'email': 'vchasno@vchasno.com.ua',
'edrpou': '41231992',
'is_legal': True,
'type': 'view_session',
}
document_id-документ,дляякого
будестворенасесіяперегляду
email-поштакористувача,дляякогобудестворенасесіяперегляду
edrpou-ЕДРПОУкористувача,дляякогобудестворенасесіяперегляду
is_legal-вказанийЕДРПОУєЮридичноюособою(True),чиФізичноюособою(False)
type-типствореноїсесії.Длясесіїпереглядудокументу-‘view_session’.
Форматвідповіді
Статус:
201-новасесіяпереглядустворенадлявказаногокористувача
200-новасесіяпереглядунестворена,відображеніданісесії,створеноїраніше
400-вказанийкористувачнемаєправанапереглядвказаногодокументу
403-користувачмаєнедостатньоправнаствореннясесіїпереглядудокументу
{
'created_by': str,
'document_id': st,
'document_status': Optional[str],
'edrpou': str,
'email': str,
'id': str,
'is_legal': bool,
'on_cancel_url': Optional[str],
'on_document_comment_hook': Optional[str],
'on_document_reject_hook': Optional[str],
'on_document_sign_hook': Optional[str],
'on_document_view_hook': Optional[str],
'on_finish_url': Optional[str],
'role_id': str,
'status': str,

'type': str,
'url': str,  # Необхідний URL сесії перегляду документу
'vendor': str
}
Підчассесіїпереглядудокументу,
користувачудоступнафункціяперегляду
коментарів.

Прикладроботи
#!/bin/bash
set -e
API_HOST=${API_HOST:-https://vchasno.com.ua}
API_TOKEN=${API_TOKEN:-1a1B1c1}
API_VENDOR=${API_VENDOR:-API}
# Завантаження PDF файла
curl -X 
POST \
-F 'file=@file.pdf' \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}I" \
$API_HOST/api/v1/documents?first_sign_by=owner&signatures_to_finis
h=2
echo
echo "1 
файл завантажено у 
сервіс Вчасно"
echo
# Завантаження архіва з PDF файлами
curl -X 
POST \
-F 'file=@archive.zip' \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v1/documents
echo
echo "Х 
файлів завантажено 
у сервіс Вчасно"
echo
# Отримання статусів завантажених документів
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents
echo
echo "Всі файли користувача, котрі завантажені у сервіс Вчасно"
# Отримання статусів документів, які були завантажені у липні
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents?date_from=2017-07-01&date_to=2017-07-31
echo
echo "Всі файли користувача, котрі завантажені у сервіс Вчасно у
липні"
# Отримання статусів документів за переліком ID
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \

-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents?ids=id1&ids=id2
# Отримання документів, підписаних усіма
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents?status=7008
echo
echo "Підписані документи"
# Отримання документів за vendor_id
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents?vendor_id=<vendor_id>
echo
echo "Документи із заданим 
vendor_id"
# Отримання документів, завантажених за допомогою API
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents?vendor=API
echo
echo "Документи із vendor=API"
# Отримання документів, що 
були завершені (підписані усіма) за
заданий 
період
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents?date_finished_from=2017-01-01&date_fini
shed_to=2017-01-31
echo
echo "Документи, завершені 
у січні 2017"
# Отримання документів, що 
були відхилені та залишилися
відхиленими у заданий період
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents?date_rejected_from=2017-01-01&date_reje
cted_to=2017-01-31
echo
echo "Документи, відхилені 
у січні 2017 і залишилися відхиленими у
січні 2017"
# Отримання статусу 1 завантаженого документа
# <document_id> можна отримати з попереднього запиту або з
відповіді

# на завантаження документів
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v1/documents/<document_id>
echo
echo "Файл користувача, який завантажений в сервіс Вчасно"

# Отримання вхідних документів, які були створені у січні 2017
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/incoming-documents?date_created_from=2017-01-01&d
ate_created_to=2017-01-31
# Отримання документів для 
завантаження за переліком ID
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/download-documents?ids=id1&ids=id2
# Завантаження оригіналу документа
curl -X 
GET \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v1/documents/<document_id>/original
# Додавання коментаря
curl -X 
POST \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
-H "Authorization: application/xml" \
-d "<comment><text>Text</text></comment>" \
$API_HOST/api/v2/documents/<id>/comments
# Видалення документа
curl -X 
DELETE \
-H "Authorization: Token ${API_TOKEN}" \
-H "X-Vendor-ID: ${API_VENDOR}" \
$API_HOST/api/v2/documents/<document_id>

Можливі помилки
400_rate_upload_overlimit  
- перевищено дозволений обсяг
документів для завантаження. Перевірте тариф в кабінеті.

