
DOKUMENTACJA API  

Jest to interfejs do programu WAPRO Mag przez Internet. Bardzo przydatne rozwiązanie dla sklepów 

internetowych. API umożliwia kontrolowanie zamówień ze strony bezpośrednio w programie 

WAPRO Mag. Poniżej znajdują się możliwości programu. 

1. Dodawanie zamówień 

• dodawanie nowego zamówienia 

Przykład: 

 

• pobieranie statusów zamówienia 

• zmienianie statusów zamówienia 

2. Artykuły 

• dodawanie nowego artykułu 

• pobieranie artykułu ( po ID,indeksie katalogowym,indeskie handlowym, po EAN, z 

filtrem ) 

PobierzArtykulPoEAN – funkcja pobiera artykuł z bazy danych po numerze EAN 

PobierzArtykulPoIndeksieHandlowym – funkcja pobiera artykuł z bazy danych po 

indeksie handlowym. 

PobierzArtykulPoIndeksieKatalogowym – funkcja pobiera artykuł z bazy danych po 

indeksie katalogowym. 

W każdym z tych wypadków, jako odpowiedź otrzymamy dany zestaw informacji: 

 

PobierzArtykuly – funkcja pobiera artykuły z bazy danych ( dzieli je na sety po 15 pozycji). 

 

PobierzArtykulyZKategori – funkcja pobiera artykuły z bazy danych ( dzieli je na sety po 15 pozycji) z danej 

kategorii. 

 

PobierzArtykulyFiltr – funkcja pobiera artykuły z bazy danych z danymi filtrami. 



• pobieranie ceny dla artykułu 

• pobierz stan magazynowy po ID oraz po indeksie katalogowym 

3. Kontrahenci 

• dodanie nowego kontrahenta 

• pobranie kontrahenta 

PobierzKontrahentow – metoda pobiera kontrahentów z bazy dzieląc ich na sety po 15 wpisów. 

 

• pobranie kontrahentów w offsecie 

• zlicz kontrahentów 

ZliczKontrahentow – metoda zlicza liczbę wszystkich kontrahentów w bazie 

dla danej firmy. 

 

4. Adresy dostaw 

• pobranie miejsca dostawy 

PobierzMiejsceDostawy – pobiera miejsce dostawy o wybranym ID 

• pobranie miejsca dostawy dla kontrahenta 

PobierzMiejscaDostawyKontrahenta – pobiera miejsca dostawy dla 

wybranego kontrahenta 

• pobranie kontaktu 

PobierzKontakt – pobiera kontakt o danym ID. 

• pobranie kontaktu dla klienta 

PobierzKontaktKontrahenta – pobiera kontakty dla danego kontrahenta 

• pobranie formy dostawy i dodawanie miejsca 

PobierzFormeDostawy – pobiera formę dostawy o danym id 

DodajMiejsceDostawy – dodaje nowe miejsce dostawy 

 

5. Widoki 

• pobieranie dowolnego widoku 

• pobieranie dowolnego widoku w offsecie 

• pobieranie dowolnego widoku z filtrem w offsecie 

6. Pozostałe 



• pobierz faktury do zamówienia, 

• pobieranie jednostek 

PobierzJednostki – pobiera jednostki dla danej firmy 

PobierzJednostke – pobiera jednostkę dla danej firmy o danym ID 

 

• pobieranie form dostawy 

• pobieranie form płatności 

PobierzFormePlatnosci – pobiera daną formę płatności 

• pobieranie handlowców 


