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Dámy a pánové, vážení uživatelé,
dostává se Vám do rukou příručka pro práci v modulu Webové služby digitální spisovny, který je součástí
systému GINIS - Gordic Integrovaný Informační Systém. 

Tato příručka si klade za cíl poskytnout Vám potřebné informace pro plnohodnotnou práci s modulem, tak aby
Vaše práce s programem byla maximálně efektivní a pro Vás příjemná.

Příručka je členěna do několika základních částí:

Úvod a obecné zásady práce v aplikaci
- úvodní část je věnována elementárnímu seznámení s modulem a ukazuje základní  vazby v rámci systému

GINIS®, dále pak popisuje obecné zásady práce v aplikaci, typy ovládacích prvků a obecnou terminologii.

Popis práce v aplikaci, jak na to
- tato část tvoří jádro celé příručky a v maximální možné míře, při zachování čitelnosti a orientace v textu
charakterizuje, jak se v modulu orientovat a  jak s ním efektivně pracovat.  

Dodatky a změny
- část obsahuje dodatky, doplnění, změny. Tato část představuje novinky v modulu a slouží pro rychlou
orientaci a seznámení se s novými funkcionalitami.

Abecední rejstřík
- rejstřík uvádí abecedně tříděné vybrané, často používané pojmy.

Věříme, že tato příručka Vám bude platným pomocníkem při Vaší práci.

Hodně úspěchů přeje 

tým pracovníků GORDIC®. 

V Jihlavě, září 2014.
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1 Úvod, obecné zásady práce v modulu

GWSGDU01 ver. 4.72

Modul GWSGDU01 – Webové služby digitální spisovny slouží k napojení systémů třetích
stran  ke  Garantovaném  dlouhodobému  úložišti  dokumentů  (tzv.  digitální  spisovně)  dále
označované jako GDU GORDIC. 

Protokol rozhraní jednotlivých funkcí je SOAP.

Rozhraní poskytuje veškeré funkce nutné  pro  předání entit  do  správy  GDU a  zároveň pro
jejich ovládání, čtení a veškerou předarchivní péči. Vstupní funkce jsou založeny na předání
SIP  balíčků ve  formátu dle  přílohy  č.2.  k  Národnímu  standardu  pro  elektronické  systémy
spisových  služeb  (dále  NSESSS  -  legislativa  Národní  standard  pro  elektronické  systémy
spisové služby – Věstník Ministerstva vnitra, částka  64/2012 ).  Přesný  popis  formátu SIP
balíčku pro  účely  předání do  systému  GDU  naleznete  v  kapitole  Pracovní  scénáře  -  SIP
balíček.

V  kapitole  Pracovní  scénáře  -  Metodika  napojení  na  GDU  naleznete  popis  jak  používat
napojení na systém GDU a v kapitole Pracovní scénáře - Úvod k práci, naleznete scénář jak
použít rozhraní k naplnění těchto metodických pokynů.

Všechny  obrázky  oken  aplikace  zobrazené  v  této  příručce  jsou  pouze  informativní  a
nemusejí  zcela  odpovídat  prvotnímu  zobrazení  v  aplikaci,  které  je  často  ovlivněno
nastavením přístupových práv v aplikaci.

Datum poslední aktualizace dokumentace: 24.9.2014.
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2 Instalace

2.1 Popis instalace

Klienti tohoto typu se distribuují ve formě balíčku Windows Installer -  balíček s příponou
.msi. Řada produktů tohoto typu začíná  číslem 42  (např.  42DDP0145601X01.MSI)  a  fáze
začíná písmeny GWS. 

Jejich instalace se provádí ručním spuštěním instalačního MSI balíčku. 

Postup instalace

1. poklepejte na instalační balíček služby 

2. po spuštění instalačního procesu je zobrazen průvodce instalací

3. zvolte webový server, kam má být modul instalován

4.  zvolte  cílový  virtuální  adresář  -  doporučená  struktura  virtuálních  adresářů  je
gordic\ginis\ws\název_služby (zde použito příkladu služeb XRG-DDP)

5. dokončete instalaci

6.  nainstalujte  anebo zajistěte  přístup k Autorizační službě GINIS a v  rámci konfigurace
webové služby v souboru web.config nastavte parametry pro napojení na autorizační
službu. Více viz. kapitola Konfigurace klientů autorizační služby
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Další nutné kroky po instalaci modulu

Jakmile je instalace dokončena, jsou nutné ještě některé administrační úpravy :

nastavení autorizační služby (povolit přihlášení autorizační službou k danému profilu)

povolení verze (revize) služby programem SER01

administrativní přístup uživatele k fázi služby programem ADM01

administrativní nastavení externího systému a  jeho  přístupu k instanci fáze  webové  služby (
modul ADM01)

založit / ověřit účtu uživatelů v externím systému (modul ADM01)

upravte soubor web.config ve složce webového serveru podle potřeb služby
Typická cesta k souboru je "%www_root%\gordic\ginis\ws\název_služby\web.config"

Testování instalace WS

Webová  služba  nemá  žádné  uživatelské  rozhraní.  Její  testování  může  provést  pouze
kvalifikovaná osoba.

Prvotní test správné instalace webové služby (JIT  překlad) však lze provést  zadáním jejího
URL do prohlížeče (celé URL, včetně ASMX souboru. Např. http://localhost/gordic/ginis/ws/
ssl01/ssl.asmx).  Musí se  objevit  výpis  metod  webové  služby.  Více  viz  Testování  webové
služby

Webovou  službu  lze  kdykoli  odinstalovat  výběrem  z  nabídky  "Start  ->  Nastavení  ->
Ovládací panely" a poklepáním na ikonu "Přidat nebo odebrat programy".

Instalace paralelní webové služby stejné revize

Je možné provozovat více webových služeb stejné revize vedle sebe. Důvodem jsou odlišné
konfigurace služeb (jiný profil, jiné parametry zabezpečení komunikace apod.)

1.  Vytvořte  kopii  stávající  instalace  webové  služby  (v  Exploreru  možno  táhnout  složku
pravým tlačítkem myši, po uvolnění pravého tlačítka vybrat "Kopírovat"

2. Vložte složku do požadované struktury složek na disku.

3. V konzoli IIS z této složky ručně vytvořte aplikaci

http://localhost/gordic/ginis/ws/ssl01/ssl.asmx).
http://localhost/gordic/ginis/ws/ssl01/ssl.asmx).
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4.Upravte web.config služby (profil DB apod.)

5.Zadejte URL do prohlížeče a otestujte JIT přeložení služby

2.2 Testování služby

Webovou službu testujeme s pomocí modulu GSAWST01. Utilita vyžaduje zadání :

URL webové služby

identifikátor externího systému

login a heslo uživatele 

zvolit způsob šifrování login a hesla

Utilita  zná  seznam webových metod,  obsažených  v  jednotlivých  službách.  Tuto  metodu
(službu) je nutné vybrat. Navíc je nutné mít  k dispozici XML soubory, které se předají jako
vstupní argumenty  konkrétní  webové  službě.  XML  soubory  Vám poskytne  autor  webové
služby.  Hodnoty  elementů v  XML souboru lze  upravit  přímo  v  utilitě  a  provedené  změny
zase uložit. Po editaci (kontrole) vstupního XML lze zavolat  konkrétní službu a prohlédnout
si výstupní XML, případně chybové hlášení.
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2.3 Konfigurace klientů autorizační služby

Požadavek na provádění autorizace do systému prostřednictvím AS se na straně  klientské
aplikace specifikuje nastavením příslušných konfiguračních parametrů. Tyto parametry jsou
zpravidla  uloženy  ve  speciálním  konfiguračním  souboru  umístěném  v  adresáři  s
programovými  soubory  aplikace.  V  případě  klasických  windowsových  klientů  se  jedná  o
soubor, jehož název se včetně přípony shoduje s názvem spustitelného  souboru aplikace,
doplněného  dále  o  koncovku  .config,  tedy  např.  GSAPDM01.exe.config.  Jinak  je  tomu  u
webových aplikací a  služeb,  kde  má  tento  soubor  vždy  název  web.config  a  nachází  se
přímo ve virtuálním adresáři aplikace.

Konfigurační  soubor  klientské  aplikace  je  ve  formátu  XML  a  má  pevně  definovanou
strukturu,  kterou  je  při  jeho  úpravách  nutno  zachovat.  Případný  chybný  zápis  do
konfiguračního  souboru  totiž  může  způsobit  nefunkčnost  celé  aplikace.  Parametry  pro
nastavení  autorizace  pomocí  AS  se  uvádějí  do  sekce  konkrétní  programové  fáze,  a  to
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následovně :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="Gordic"
             type="Gordic.Support.Parameters.GCfgSectionHandler,
                   Gordic.Support.Parameters" />
  </configSections>

  ...

  <Gordic>
    <Ginis>
      <GSAAUT02>
        <Auth-service-url>soap.tcp://comp1:1234/Auth</Auth-service-url>
        <Auth-type>ginis</Auth-type>
        <Default-profile>demo</Default-profile>
        <Force-login>true</Force-login>

        ...

      </GSAAUT02>    
    </Ginis>
  </Gordic>

  ...

</configuration>

Parametry nastavované v konfiguračním souboru klientské aplikace :

Auth-service-url 

URL adresa  AS  v  rámci lokální sítě.  Musí odpovídat  hodnotě  zobrazené  v poli  URL  služby
v programu  konfigurace  AS.  Je  složena  ze  čtyř  částí,  kde  první  část  je  označením
přenosového  protokolu  (  tj.  soap.tcp://  ),  následovaná  síťovým  názvem  serveru  s
instalací   AS  (  tj.   comp1  ).  Za  dvojtečkou  se  potom  případně  uvádí  číslo  portu
přiřazeného AS ( tj.  1234 )  a  na  posledním místě  za  lomítkem je  nastavený  identifikátor
komunikace ( tj. Auth ). Namísto síťového názvu serveru může být  použita rovněž jeho IP
adresa nebo i její zástupný název ( tj. např. localhost ), ale to pouze v případě komunikace
pomocí protokolu TCP nebo HTTP.

Auth-type 

Udává požadovaný typ autentizace do  systému (  viz.  kapitola  1  )  .  Přípustná  je  jedna  z
následujících tří hodnot, a sice anonymous, windows nebo ginis

Default-profile 

V případě, že je AS nakonfigurována pro provoz vůči více databázím současně, lze pomocí
tohoto  parametru  přednastavit  použití  konkrétního  databázového  profilu.  Je-li  tento
parametr nastaven, a bude-li to vzhledem k dalším okolnostem možné, proběhne přihlášení
klientské  aplikace  do  systému  automatizovaně  bez  zobrazení  přihlašovacího  dialogu.
Vyplnění tohoto parametru je pro webové služby povinné.
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Force-login 

Příznak  požadavku  na  vynucení  zobrazení  přihlašovacího  dialogu  v  klientské  aplikaci.
Přípustné  hodnoty  tohoto  parametru jsou true  nebo  false,  přičemž  defaultní  hodnota  je
false. U webových služeb je tento parametr neaktivní.

2.4 Konfigurace webové služby

Nastavení autorizace webové služby

Webová  služba  vyžaduje  instalaci  autorizační  služby.  Autorizační  služba  nemusí  být
instalována na stejném serveru.

Viz. příručka k instalaci a konfiguraci autorizační služby (modul GSSAUT01).

Typicky editované elementy souboru web.config pro webovou službu GIN

Konfigurace  služby  se  provádí  v  souboru  web.config.  Většinou  je  nutné  (narozdíl  od
webových aplikací) do souboru zasahovat. 

<Auth-service-url>

Ručně doplňte URL autorizační služby. URL autorizační služby získáte na kartě  konfigurace
autorizační služby modulu GSAAUT02, který musí být  spuštěn na serveru, kde  běží vlastní
autorizační služba. Použití autorizační služby je u webové služby vyžadováno pro všechny
typy autorizace.

<Default-profile>

Výchozí databázový profil pro přihlášení webové služby do systému.  Ručně  doplňte  název
databázového profilu, ke kterému se má webová služba hlásit. Vyplnění této položky je pro
webovou službu povinné.

<Archive-path>

Ručně  doplňte  cestu  ke  složce,  kam se  bude  archivovat  kompletní  komunikace  klientů  s
webovou službou.  Do  tohoto  adresáře  budou v  podobě  xml souborů archivovány  veškeré
dotazy  přijaté  na  vstupu webové  služby  a  příslušné  odpovědi vracené  webovou službou.
Nebude-li  hodnota  této  položky  zadána,  komunikace  s  webovou  službou  nebude  nijak
archivována.

POZOR: do složky <Archive-path> musí mít  přístup účet, pod kterým běží ASP.NET.  Jinak
je generována chyba (není právo zápisu).

POZOR: do složky <Archive-path> se tak může uložit  velké množství souborů (statisíce),
které časem zablokují shell serveru. Archivované soubory pravidelně komprimujte, nebo po
přijatelné  době  smažte.  K  pravidelné  komprimaci  archivu  lze  přitom  s  úspěchem  využít
nástroj GBackup.

<Request-security>

Příznak kontroly použití bezpečnostní známky v requestu služby. Request  bez této známky
je  odmítnut.  Zpravidla  nastaveno  na  službách  s  pořadových  číslem jedna  v  URL.  Např.
http://ws.gordic.cz/360/gin/gin1.asmx.  Na  službách  s  pořadových  číslem  dva  (např.

http://ws.gordic.cz/360/gin/gin1.asmx.


GINIS - Webové služby digitální spisovny

16

http://ws.gordic.cz/360/gin/gin2.asmx) je povinné použití bezpečnostní známky vypnuto. V
tomto  případě  se  předpokládá  zabezpečení  komunikace  již  na  úrovni  kanálu  s  využitím
protokolu HTTPS. Přípustné hodnoty této položky jsou true nebo false.

<Response-security>

Příznak  připojení  bezpečnostní  známky  k  výstupním  datům  webové  služby.  Zpravidla  je
vhodné  tuto  položku nastavit  shodně  jako  <Request-security>,  tedy  buď  obojí  na  true,
nebo obojí na false.

Ukázka ze souboru web.config pro webovou službu

Web.config MUSÍ být uložen v kódování UTF8.

  <Gordic>

    <Ginis>

      <GWSGIN01>

      </GWSGIN01>

      <All>

        <!-- výchozí databázový profil -->

        <Default-profile>d360vvg1</Default-profile>

        <!-- URL autorizační služby -->

        <Auth-service-url>soap.tcp://p-svoboda/Auth</Auth-service-url>

        <!-- URL alternativní autorizační služby -->

        <!-- <Auth-service-url2></Auth-service-url2> -->

        <!-- typ autorizace do GINISu (jedna z hodnot ginis, windows, anonymous, public) -->

        <Auth-type>ginis</Auth-type> -->

        <!-- příznak použití autorizace do systému s podporou vyrovnávací paměti -->

        <Auth-cache>true</Auth-cache>

        <!-- doba stanovená pro vypršení platnosti položky ve vyrovnávací paměti po jejím posledním použití v rozsahu 1-1440 minut -->

        <Auth-cache-expiration>10</Auth-cache-expiration>

        <!-- cesta k XML schématům pro validaci vstupních dat-->

        <Schema-path>.\xsd</Schema-path>

        <!-- příznak požadavku na zabezpečení vstupních dat webové služby -->

        <Request-security>true</Request-security>

        <!-- příznak požadavku na zabezpečení výstupních dat webové služby -->

        <Response-security>true</Response-security>

        <!-- příznak na zabezpečení komunikace pomocí SSL -->

        <!-- <Check-secure-connection>false</Check-secure-connection> -->

        <!-- cesta pro archivaci veškeré komunikace webových služeb -->

        <Archive-path>D:\Gordic\Ginis\xrg-ssl-logs</Archive-path>

        <!-- příznak na validace vstupních dat -->

        <Validate-request>true</Validate-request>

http://ws.gordic.cz/360/gin/gin2.asmx
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        <!-- příznak na validace výstupních dat -->

        <Validate-response>false</Validate-response>

        <!-- identifikátor externího systému -->

        <!-- <Ixs-ext></Ixs-ext> -->

        <!-- příznak požadavku na ukončení relace po vykonání každé webové metody -->

        <!-- <Always-end-session>false</Always-end-session> -->

        <!-- příznak povolení vytváření nových vstupenek do systému -->

        <Create-new-ticket>false</Create-new-ticket>

        <!-- příznak přípustnosti použití výjimky typu záznam nenalezen  -->

        <Use-record-not-found>true</Use-record-not-found>        

        <!-- příznak kontroly společných Win32 knihoven při startu aplikace -->

        <!-- <Gin-presence-required>false</Gin-presence-required> -->

        <!-- příznak přítomnosti výpisu zásobníku v textu výjimek -->

        <!-- <Exception-stack-trace>true</Exception-stack-trace> -->

      </All>

    </Ginis>

  </Gordic>
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3 Provoz webové služby

3.1 Logování činnosti

Sledování činnosti služby formou podrobného logování

V souboru web.config editujte (odkomentujte) element <Log>.

  <Log>
    <Output-txt outputFile="G:\Logs\gin\_GWSxxx01_log.xml" incrementalWrite="true" autoFlush
="true">

<Log-level-filter>
    <Include>Error</Include>
    <Include>Warning</Include>

  <Include>Info</Include>
  <Include>Verbose</Include>

       </Log-level-filter>
     </Output-txt>
   </Log>

Logování po získání potřebného logu ukončete a to opětovným zakomentováním elementu
<Log>.

Doporučené sledování činnosti služby  na  úrovni archivace  vstupních a  výstupních
požadavků (doporučeno)

V souboru web.config editujte element <Archive-path>.

  <!-- cesta pro archivaci veškeré komunikace webových služeb -->
  <Archive-path>G:\Logs\xxx</Archive-path>

Činnost  služby  vygeneruje  párové  soubory  *.Request  a  *Response/Fault  pro  každý
požadavek. Souborů tedy vzniká v průběhu času velké množství (v extrémních případech i
statisíce), proto je nutné archivační složku pravidelně mazat nebo zálohovat.

Nevhodné způsoby logování

V souboru web.config nepoužívejte logování formou trasování:

<microsoft.web.services3>
  <diagnostics>

<trace enabled="false" input="c:\temp\ws-request.log.xml" output="c:
\temp\ws-response.log.xml"/>

</diagnostics>
</microsoft.web.services3>

Trasování významně konzumuje prostředky serveru, a výsledné soubory ani nejsou vhodné
k diagnostice.
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4 Pracovní scénáře

4.1 Metodika napojení na GDU

GDU se  využívá  pro  uložení dokumentů  a  spisů,  které  vznikají  a  nebo  jsou  evidovány  v
organizaci  pomocí  Elektronického  Systému  Spisové  Služby  (dále  ESSS),  různých
agendových  systémů  či  jiných  systémů  pracujících  s  dokumenty,  splňujících  NSESSS  v
oblasti  generování  SIP  balíčků.  Příslušný  systém  tyto  SIP  balíčky  popisující  předávané
dokumenty  a  spisy  pomocí  popsaného  rozhraní  předá  do  GDU.  Rozhraní  dále  poskytuje
funkce  pro  další  manipulaci s  předanými  balíčky  a  zjišťování  stavů  balíčků  v  GDU  (např.
průběh skartačního řízení, zápůjčky ...).

Základní funkce rozhraní:

příjem SIP balíčku

informace o stavu přijatého SIP balíčku

zápůjčky ve formě DIP balíčku

manipulace s číselníky

Příprava dokumentů a spisů pro předání do GDU

Systém  provede  vyřízení/uzavření  dokumentů  a  spisů,  které  mají  být  předány  do
předarchivní péče.  Při  uzavření musí dojít  k doplnění metadat  potřebných pro  generování
SIP  balíčků  dle  definice  v  sekci  Pracovní  scénáře  -  SIP  balíček.  Při  uzavření  musí  být
všechny el. soubory pro předání převedeny do LTP formátů (výstupní datové formáty podle
Vyhlášky 259/2012 Sb.,  §23),  jinak nebude  SIP  balíček přijat.  Dokumenty  a  spisy  určené
pro  předání  do  GDU  jsou  předány  osobě,  která  má  práva  k  předání  do  systému  GDU
(obvykle správce spisovny).  Tato  osoba  může  předat  dokumenty  a  spisy  do  GDU pomocí
funkcí využívajících rozhraní systému GDU. 

Ochrana  přenosu  SIP  balíčku,  nezměnitelnosti  jeho  obsahu  a  autorizace
předávajícího SIP balíček

SIP  balíček  musí  být  dle  přiloženého  popisu  opatřen  elektronickým   podpisem,  který  je
založen na certifikátu přiřazeném danému původci v GDU.

Příprava číselníků v GDU

Pro  vlastní  funkčnost  a  přenos  SIP  balíčků  je  nejprve  nutné  přenést  do  systému  GDU
číselník spisových plánů a znaků pomocí metody gdu/import-spis-planu-nsesss. Pro přenos
je  využit  formát  dle  NSESSS  definovaný  v  příloze  číslo  5  -  Schéma  XML  pro  export  a
import spisového a skartačního plánu. 

Příjem SIP balíků
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SIP balíčky lze přenášet do GDU pomocí dvou druhů metod:

1. Pomocí  přenosu  jednotlivých  SIP  balíčků  voláním metody  gdu/pridat-sip  -  metoda  je
vhodná pro přenosy menších SIP balíčků a menších objemů dat

2. Pomocí dávkového  přenosu SIP  balíčků s  využitím metody  gdu/davka-sip  -  metoda  je
vhodná  pro  přenos  většího  množství  SIP  balíčků  o  velikosti  omezené  pouze
parametrickým nastavením systému GDU. 

4.2 Úvod k práci

Webové služby GWSGDU01 – Webové služby digitální spisovny

Práci s rozhraním lze tématicky rozdělit přibližně takto:

Příjem SIP balíků

SIP balíky je do digitální spisovny možné odeslat jednotlivě (přímo, on-line) metodou pridat-
sip. Větší balíky, nebo celou dávku balíků je vhodné uložit  na dohodnuté úložiště (liší se na
jednotlivých implementacích  a  informace  Vám podá  pracovník podpory)  a  zadat  pokyn  k
asynchronnímu zpracování metodou davka-sip.

Odeslané SIP balíky

Balíky vložené přímo, jsou ihned vloženy  do  karantény.  Pokud  nedošlo  k jejich  zpracování
pracovníkem  spisovny,  pak  lze  v  případě  potřeby  balík  stahnout  (stornovat)  metodou
stazeni-sip.

Na  stav  zpracování  SIP  se  lze  ptát  metodou  detail-sip,  pokud  už  je  SIP  v  karanténě
systému  GINIS  -  pokud  čeká  ve  frontě  asynchronního  zpracování,  pak  se  nelze  touto
metodou ptát. Při dávkovém odeslání je možno se ptát na celou dávku nebo vybrané balíky
dávky metodou stav-davky-sip.

Hledat  balíky  odeslané  libovolným způsobem lze  metodou  hledat-sip.  Narozdíl  od  metody
detail-sip je možné tuto metodu volat  nad  SIP  balíky  odeslanými jak synchronní metodou
pridat-sip,  tak i  asynchronní  metodou  davka-sip.  Metoda  nevrací  detailní  informace,  ale
vrací případnou interní identifikaci anebo umístění SIP v dávce.

Ostatní

Vypůjčit písemnost ve formě DIP balíku umožňuje metoda vypujcit-z-gdu.

Při práci s metodami jsou využity některé číselníky. Jejich aktuální obsah poskytuje metoda
 ciselnik.
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4.3 SIP balíček

Struktura SIP balíčku:

Balíček SIP je tvořen množinou souborů uložených v archivu ZIP. Balíček vždy obsahuje soubor

XML, jehož název bez přípony je shodný s názvem archivu ZIP (rovněž bez přípony). Tento XML

soubor nese popisná metadata ve formátu METS.  ZIP archiv dále obsahuje soubory, na které

odkazují metadata v XML souboru. Názvy těchto souborů neobsahují koncovky a odpovídají

hodnotě identifikátoru ID u příslušného tagu <file> v XML v sekci <fileSec>.

Příklad struktury:

Metadatový XML  soubor:

XML s popisnými metadaty je podepsáno podpisem (dle schématu xmlns:ds="http://www.w3.

org/2000/09/xmldsig#") typu „Enveloping“, metodou „RSA_SHA256“, kanonizační metoda

„Exclusive canonization“, metoda výpočtu kontrolního součtu podepisovaných dat je SHA256.

Podepisovaná data (metadata ve formátu METS) jsou uložena v tagu <ds:object> .

Struktura METS

Kořenový element METS

Element definuje globální atributy.

Element <mets:mets>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO



GINIS - Webové služby digitální spisovny

24

Opakovateln

ost

NE

Atributy xsi:schemaLocation zaznamenává dvojici údajů, která spojuje adresu

(URI) deklarovaného jmenného prostoru s umístěním příslušného

schématu XML. Výchozí hodnota atributu je "http://www.loc.gov/METS/

http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd http://www.mvcr.cz/

nsesss/v2 http://www.mvcr.cz/nsesss/v2/nsesss.xsd".

OBJID identifikuje balíček SIP. Jde o jedinečný identifikátor balíčku v

rámci původce. Jeho konstrukce není předepsána.

LABEL uvádí popis použití dokumentu XML. Výchozí hodnota atributu je

"Datový balíček pro předávání dokumentů a jejich metadat do archivu –

Submission Information Package (SIP)".

xmlns:xsi zaznamenává adresu (URI) jmenného prostoru schématu XML.

Tento

jmenný prostor je identifikován prostřednictvím URL. Výchozí hodnota je

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance".

xmlns:nsesss zaznamenává adresu (URI) jmenného prostoru schématu

NSESSS verze 2.0. Výchozí hodnota je "http://www.mvcr.cz/nsesss/v2".

xmlns:mets zaznamenává adresu (URI) jmenného prostoru schématu

METS. Výchozí hodnota je "http://www.loc.gov/METS/".

Příklad:

<mets:mets xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" OBJID="GS_0911602f-5835-4896-b2c0-

1d78f9c959fb" LABEL="Datový balíček pro předávání dokumentů a jejich metadat do

archivu – Submission Information Package (SIP)" TYPE="Dokument" xmlns:mets

="http://www.loc.gov/METS/">

Záhlaví METS

Element definuje subjekty, pro které je dokument XML určen, a informace o vytvoření a

pozdějších úpravách dokumentu.

Element <mets:metsHdr>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost NE
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Opakovateln

ost

NE

Atributy LASTMODDATE zaznamenává datum poslední úpravy dokumentu XML ve

formě, která je dána normou ISO 8601.

CREATEDATE zaznamenává datum vytvoření dokumentu XML ve formě,

která je dána normou ISO 8601.

Příklad:

<mets:metsHdr ID="G_f17cf2dd-0eba-43a1-be45-70890846ff02" CREATEDATE="2013-01-
28T14:48:44.5839844Z" LASTMODDATE="2013-01-28T14:48:44.5839844Z" RECORDSTATUS
="Mets-1.9_Nsesss-2.0_Generator-2.2.0.2">
    <mets:agent ROLE="CREATOR" TYPE="ORGANIZATION">
      <mets:name>GINIS</mets:name>
      <mets:note>Gordic</mets:note>
    </mets:agent>
  </mets:metsHdr>

Subjekt

Element zaznamenává subjekt, který dokument XML vytvořil nebo kterému je adresován. Uveden

je původce i fyzická osoba odpovědná za tvorbu balíčku SIP stejně jako digitální archiv a fyzická

osoba odpovědná za příjem balíčku.

Element <mets:agent>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO

Opakovateln

ost

ANO

Atributy TYPE definuje, o jaký typ subjektu jde. Povolené hodnoty jsou

"ORGANIZATION" (korporace) a "INDIVIDUAL" (fyzická osoba).

ROLE definuje, jakou roli příslušný subjekt plní. Povolené hodnoty jsou

"CREATOR" (původce) a "ARCHIVES" (archiv).

ID identifikuje subjekt. Jde o jedinečný identifikátor subjektu. Jeho

konstrukce není předepsána.
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Název/jméno subjektu

Element definuje název nebo jméno subjektu.

Element <mets:name>

Typ jednoduchý datový typ

Povinnost ANO

Opakovateln

ost

NE

Poznámka subjektu

Element definuje další libovolnou charakteristiku subjektu.

Element <mets:note>

Typ jednoduchý datový typ

Povinnost NE

Opakovateln

ost

ANO

Sekce popisných metadat

Element definuje část dokumentu XML, která je určena pro vkládání popisných metadat. Ta jsou

definována schématem NSESSS.

Element <mets:dmdSec>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO

Opakovateln

ost

NE

Atributy ID identifikuje část dokumentu XML. Jde o jedinečný identifikátor části
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v celém dokumentu. Jeho konstrukce není předepsána.

Příklad:

<mets:dmdSec ID="dmd001">
    <mets:mdWrap MDTYPE="OTHER" OTHERMDTYPE="NSESSS" MDTYPEVERSION="2.0"
MIMETYPE="text/xml">
      <mets:xmlData>
        <nsesss:Dokument ID="DEMOX000UIQE" xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v2">

……

        </nsesss:Dokument>
      </mets:xmlData>
    </mets:mdWrap>
  </mets:dmdSec>

Vložená metadata

Element zaznamenává vložená popisná metadata. Ta jsou definována schématem NSESSS.

Element <mets:mdWrap>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO

Opakovateln

ost

NE

Atributy LABEL uvádí popis schématu metadat. Výchozí hodnota atributu je

"Schéma XML pro předávání dokumentů a jejich metadat do archivu".

xmlns:nsesss zaznamenává adresu (URI) jmenného prostoru schématu

NSESSS verze 2.0. Výchozí hodnota je "http://www.mvcr.cz/nsesss/v2".

MDTYPEVERSION zaznamenává verzi schématu NSESSS. Výchozí

hodnota je "2.0".

OTHERMDTYPE zaznamenává název schématu XML. Výchozí hodnota je

"NSESSS".

MDTYPE zaznamenává název schématu XML z číselníku známých

schémat. Výchozí hodnota je "OTHER".

MIMETYPE zaznamenává určení typu a souborového formátu metadat

podle internetového standardu MIME. Výchozí hodnota je "text/xml".
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Vložená metadata lze umístit pouze v „čitelné“ podobě do elementu <mets:xmlData>, nikoliv

v binární podobě do elementu <mets:binData>.

Data XML

Element obsahuje vložená popisná metadata. Ta jsou definována schématem NSESSS. Do

elementu jsou vkládány kořenové elementy schématu NSESSS s prefixem nsesss. V případě, že

je základní entita NSESSS (tj. díl, dokument nebo spis) nebo její podřízené či nadřízené entity

spojeny s jinou entitou prostřednictvím křížového odkazu, je tato entita rovněž vložena do

elementu jako základní.

Element <mets:xmlData>

Typ smíšený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO

Opakovateln

ost

NE

Sekce souborů (komponent)

Element definuje část dokumentu XML, která je určena pro soubory (komponenty).

Element <mets:fileSec>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost NE

Opakovateln

ost

NE

Příklad:

<mets:fileSec>
    <mets:fileGrp USE="Input">
      <mets:file ID="DEMO0B00L3CE" MIMETYPE="application/pdf" SIZE="27983" CREATED="2012-
06-11T14:59:44.737" CHECKSUM="9A2298132992C020352EC279D1D1C662" CHECKSUMTYPE
="MD5" ADMID="demo0b00l3ce_tmd" USE="Original">
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        <mets:FLocat LOCTYPE="URN" p7:type="simple" p7:href="DEMO0B00L3CE" xmlns:p7
="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
      </mets:file>
      <mets:file ID="DEMO0B00L3BJ" MIMETYPE="application/msword" SIZE="22016" CREATED
="2012-06-11T14:59:17.017" CHECKSUM="3A467727C3404BDD060D45515A963745"
CHECKSUMTYPE="MD5" ADMID="demo0b00l3bj_tmd" USE="Input">
        <mets:FLocat LOCTYPE="URN" p7:type="simple" p7:href="DEMO0B00L3BJ" xmlns:p7
="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
      </mets:file>
      <mets:file ID="DEMO0B00L3D9" MIMETYPE="application/msword" SIZE="26112" CREATED
="2013-05-10T13:57:27.75" CHECKSUM="402EB8E9F540646B8DF21788C72D5320"
CHECKSUMTYPE="MD5" ADMID="demo0b00l3d9_tmd" USE="Original">
        <mets:FLocat LOCTYPE="URN" p7:type="simple" p7:href="DEMO0B00L3D9" xmlns:p7
="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
        <mets:file ID="DEMO0B00L3FZ" MIMETYPE="application/unknown" SIZE="1729" CREATED
="2013-05-10T13:57:27.733" CHECKSUM="8B954EB4AB120E186BC8A7FB660B0EEA"
CHECKSUMTYPE="MD5" ADMID="demo0b00l3fz_tmd" USE="Timestamp">
          <mets:FLocat LOCTYPE="URN" p8:type="simple" p8:href="DEMO0B00L3FZ" xmlns:p8
="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
        </mets:file>
        <mets:file ID="DEMO0B00L3E4" MIMETYPE="application/pkcs7-signature" SIZE="2494"
CREATED="2013-05-10T13:57:27.75" CHECKSUM="9C3D2B39A15FC0FECCBEEEAAEE2D6D78"
CHECKSUMTYPE="MD5" ADMID="demo0b00l3e4_tmd" USE="Signature">
          <mets:FLocat LOCTYPE="URN" p8:type="simple" p8:href="DEMO0B00L3E4" xmlns:p8
="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
        </mets:file>
      </mets:file>

<mets:file ID="DEMO0B00L3GU" MIMETYPE="text/plain" SIZE="9" CREATED="2012-06-
11T15:00:32.423" CHECKSUM="D572A5CDFDD6D1589816CCD12F2F7399" CHECKSUMTYPE="MD5"
ADMID="demo0b00l3gu_tmd" USE="Input">
        <mets:FLocat LOCTYPE="URN" p7:type="simple" p7:href="DEMO0B00L3GU" xmlns:p7
="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
      </mets:file>

    </mets:fileGrp>
    <mets:fileGrp USE="Original">
      <mets:file ID="DEMO0B00L3HP" MIMETYPE="application/pdf" SIZE="13976" CREATED="2012-
06-11T15:00:44.393" CHECKSUM="4B09A3482EE812509CB7F9B79AEFF2AC" CHECKSUMTYPE
="MD5" ADMID="demo0b00l3hp_tmd" USE="Original">
        <mets:FLocat LOCTYPE="URN" p7:type="simple" p7:href="DEMO0B00L3HP" xmlns:p7
="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
      </mets:file>      
    </mets:fileGrp>
  </mets:fileSec>

Skupina souborů (komponent)

Element zaznamenává soubory (komponenty).

Element <mets:fileGrp>

Typ složený datový typ (kontejner)
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Povinnost ANO

Opakovateln

ost

NE

Atributy USE udává typ elektronického souboru ve vztahu k jeho nadřízené entitě

(dokumentu, spisu, dílu). Může nabývat hodnot „Original“ (aktuálně

platná verze souboru ve výstupním formátu) a „Input“(některá

z předešlých verzí souboru, která není ve výstupním formátu)

Soubor (komponenta)

Element zaznamenává jednotlivý soubor (komponentu). Tento soubor musí být zároveň uveden v

NSESSS metadatech mezi komponentami v příslušných sekcích dokumentu a spisů a také v

příslušné úrovni v sekci structMap (viz níže - Strukturální mapa). Kompletní název souboru

včetně koncovky je pak nutno ukládat do elementu <Komponenta> do pole

<EvidencniUdaje><Popis><Komentar>.

Element <mets:file>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO

Opakovateln

ost

ANO

Atributy ID identifikuje komponentu. Jde o jedinečný identifikátor komponenty

v rámci dokumentu XML. Jeho konstrukce není předepsána. Pod tímto

identifikátorem je zároveň označen mezi komponentami dokumentu/spisu.

Je tedy zapsán v hodnotě elementu Identifikátor elementu Komponenta.

USE udává typ elektronického souboru ve vztahu k jeho nadřízené entitě

(dokumentu, spisu, dílu). Může nabývat hodnot „Original“ (aktuálně

platná verze souboru ve výstupním formátu) a „Input“(některá

z předešlých verzí souboru, která není ve výstupním formátu)

MIMETYPE zaznamenává určení typu a souborového formátu metadat
podle internetového standardu MIME.

OWNERID identifikuje vlastníka komponenty. Jde o jedinečný

identifikátor v rámci dokumentu XML. Jeho konstrukce není předepsána.
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CHECKSUMTYPE zaznamenává šifrovací algoritmus pro tvorbu otisku

(hash) komponenty.

CHECKSUM zaznamenává otisk (hash) komponenty.

SIZE zaznamenává velikost komponenty v bytech.

CREATED zaznamenává datum vytvoření komponenty ve formě, která je

dána normou ISO 8601.

Odkaz na soubor (komponentu) v rámci SIP balíčku

Element zaznamenává odkaz na soubor (komponentu) uvnitř balíčku přes schéma XLink (http://

www.w3.org/1999/xlink) v atributu href.

Element <mets:FLocat>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO

Opakovateln

ost

NE

Atributy LOCTYPE udává typ umístění. Výchozí hodnota je „URN“.

xlink:href zaznamenává cestu k souboru (komponentě) uvnitř balíčku

xlink:type udává typ odkazu, Výchozí hodnota je „simple“

Strukturální mapa

Element definuje strukturu objektů a entit podle schématu NSESSS v hierarchické struktuře od

nejvýše umístěného spisového plánu až po nejníže umístěný dokument.

Element <mets:structMap>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost ANO



GINIS - Webové služby digitální spisovny

32

Opakovateln

ost

NE

Příklad:

<mets:structMap>
    <mets:div DMDID="DEMOX000UIQE_Gordic.Ginis.V.S.2008" TYPE="Spisový plán">
      <mets:div DMDID="DEMOX000UIQE_Gordic.Ginis.V.S.2008-61.3" TYPE="Věcná skupina">
        <mets:div DMDID="DEMOX000UIQE_Gordic.Ginis.V.S.2008-61" TYPE="Věcná skupina">
          <mets:div DMDID="DEMOX000UIQE" TYPE="Dokument">
            <mets:div LABEL="El obraz.pdf" DMDID
="DEMOX000UIQE_DEMO0C00JMQU_DEMO0B00L3CE" TYPE="Elektronický obraz">
              <mets:fptr FILEID="DEMO0B00L3CE"/>
              <mets:div LABEL="El obraz.doc" DMDID
="DEMOX000UIQE_DEMO0C00JMQU_DEMO0B00L3CE" TYPE="verze#1">
                <mets:fptr FILEID="DEMO0B00L3BJ"/>
              </mets:div>
            </mets:div>
            <mets:div LABEL="Priloha2.doc" DMDID
="DEMOX000UIQE_DEMO0C00JMQU_DEMO0B00L3CE" TYPE="Elektronická příloha">
              <mets:fptr FILEID="DEMO0B00L3D9"/>
              <mets:div LABEL="Priloha2.doc.tst" TYPE="Časové razítko">
                <mets:fptr FILEID="DEMO0B00L3FZ"/>
              </mets:div>
              <mets:div LABEL="Priloha2.doc.p7s" TYPE="Podpis">
                <mets:fptr FILEID="DEMO0B00L3E4"/>
              </mets:div>
            </mets:div>
            <mets:div LABEL="Priloha txt.pdf" DMDID
="DEMOX000UIQE_DEMO0C00JMQU_DEMO0B00L3CE" TYPE="Elektronická příloha">
              <mets:fptr FILEID="DEMO0B00L3HP"/>
              <mets:div LABEL="Priloha txt.txt" DMDID
="DEMOX000UIQE_DEMO0C00JMQU_DEMO0B00L3CE" TYPE="verze#1">
                <mets:fptr FILEID="DEMO0B00L3GU"/>
              </mets:div>
            </mets:div>
          </mets:div>
        </mets:div>
      </mets:div>
    </mets:div>
  </mets:structMap>

Objekt/entita

Element zaznamenává jednotlivý objekt nebo entitu podle schématu NSESSS.

Element <mets:div>

Typ složený datový typ (kontejner)
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Povinnost ANO

Opakovateln

ost

ANO

Atributy TYPE zaznamenává typu objektu nebo entity. Výčet hodnot je uveden
níže. Hodnota atributu TYPE je case-sensitivní.  Nejvyšší entitou je
"Spisový plán", dále "Věcná skupina", "Typový spis", "Součást", "Díl",
"Spis" a nejnižší entitou je "Dokument". Entita „Dokument“ může dále
obsahovat entity „Elektronický obraz“, „Elektronická příloha“ a „Soubor
el. podání“, které obsahují odkazy na soubory (komponenty) přiřazené
příslušnému dokumentu <mets:fptr> a take odkazy na podřízené entity
typu “Podpis”, “Časové razítko” a “Verze”.

DMID identifikuje objekt nebo entitu. Jde o jedinečný identifikátor

v rámci dokumentu XML. Jeho konstrukce není předepsána.

Entity, které se mohou vyskytovat v reprezentaci elementu <mets:div>: 

„Spisový plán“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:SpisovyPlan>

„Věcná skupina“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:VecnaSkupina>

„Typový spis“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:TypovySpis>

„Součást“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Soucast>

„Díl“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Dil>

„Spis“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Spis>

„Dokument“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Dokument>

„Elektronický obraz“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Komponenta>,

označující elektronický obraz dokumentu

„Elektronická příloha“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Komponenta>,

označující elektronickou přílohu dokumentu

„Soubor el. podání“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Komponenta>,

označující původní soubor elektronického podání

„Podpis“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Komponenta>, označující

externí elektronický podpis elektronického souboru
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„Časové razítko“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Komponenta>,

označující externí časové razítko elektronického souboru

„Verze#cislo“ – poskytuje odkaz přes atribut DMDID na entitu <nsesss:Komponenta>, označující

verzi elektronického souboru. Číslo verze je uvedeno za symbolem # (je tedy potřeba nahradit

řetězec cislo číslem verze) 

Odkaz na soubor (komponentu) v rámci metadatového souboru

Element zaznamenává odkaz na soubor (komponentu) přiřazenou k příslušnému dokumentu. Uvádí

se jen u dokumentů, které obsahují komponenty.

Element <mets:fptr>

Typ složený datový typ (kontejner)

Povinnost NE

Opakovateln

ost

ANO

Atributy FILEID identifikuje komponentu. Jde o jedinečný identifikátor v rámci

dokumentu XML. Jeho konstrukce není předepsána.

Struktura položek v metadatech NSESSS

V případě, že je požadavek pro doručený dokument zaznamenat do metadat údaje jako je počet

listů, počet stran, počet kopií, počet příloh a počet listů příloh, je k tomu určena položka

<EvidencniUdaje><Puvod><DoruceneMnozstvi>. Zde se data musí vyskytovat v následujícím

formátu:

<pocet_listu>-<pocet_stran>/<pocet_kopii>/<pocet_priloh>-<pocet_listu_priloh>

Znaky '–' a '/' jsou oddělovače jednotlivých položek. Všechny položky musí být vyplněné.



Část

V
Webové metody
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5 Webové metody

Aktuální schémata najdete na URL https://robot.gordic.cz/xrg/

Uvedený  webový  server  vyžaduje  autentizaci.  Údaje  pro  přihlášení  získáte  v  souladu  s
daným  integračním  projektem.  V  případě,  že  nedisponujete  přístupem,  kontaktujte
vedoucího projektu.

Následuje výčet a popis jednotlivých metod rozhraní XRG-GDU.

5.1 gdu/ciselnik

Metoda slouží k načtení jednoho z vybraných číselníků. 

Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.request.
xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Výběr číselníku je pevně dán výčtem ve vstupním schématu.

Příklad vstupu:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/ciselnik/request/v_1.0.0.0">
  <Ciselnik>
    <Vyber>stavy-sip</Vyber>
  </Ciselnik>
</Xrg>

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.response.
xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Obsahem výstupního XML je potvrzení vybraného číselníku (stejný výčet  jako na vstupu) a
dále pak seznam jednotlivých položek:

Příklad výstupu:

<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/ciselnik/
response/v_1.0.0.0">
  <Ciselnik>
    <Vyber>stavy-sip</Vyber>
  </Ciselnik>
  <Polozka>
    <Kod>0</Kod>
    <Text>doručeno</Text>
  </Polozka>
  <Polozka>
    <Kod>10</Kod>

https://robot.gordic.cz/xrg/
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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    <Text>zpracováno</Text>
  </Polozka>
  <Polozka>
    <Kod>20</Kod>
    <Text>odmítnuto</Text>
  </Polozka>
</Xrg>

5.2 gdu/davka-sip

Metoda slouží k odeslání dávky SIP balíků do systému GINIS k asynchronnímu zpracování. 

Službu lze použít také pro odeslání PSP balíků (balíky digitálního repositáře).

SIP  balíčky  musí  být  fyzicky  uloženy  na  vyhrazeném  úložišti.  Přístup  k  němu  je  řešen
nezávisle  na  instalaci  služeb  XRG-GDU.  Klíčem k  nalezení  SIP  balíčku  v  úložišti  je  tedy
primárně  název  souboru.  V  závislosti  na  zvoleném  úložišti  lze  použít  také  interní
identifikátor použitého úložiště (element Dms-id). Dávka je z úložiště asynchronně načtena
v závislosti na parametrech asynchronní služby systému GINIS  -  nelze  tedy  přesně  určit,
kdy bude zpracována. Na stav dávky je možné se ptát metodou stav-davky-sip.

Identifikace  SIP  balíčku  (Id-sip)  může  být  v  případě  potřeby  zcela  nezávislá  na  názvu
souboru a  může  být  externím systémem libovolně  přidělena.  Při  zpracování  je  systémem
GINIS přidělen vlastní identifikátor, ale vazba mezi identifikátory je  uložena  a  na  stav  SIP
balíčku  je  možné  se  dotazovat  oběma  identifikátory.  Viz  dále  metody  detail-sip,  stav-
davky-sip, stazeni-sip.

Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.davka-sip.
request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Vstupní dávka je identifikována pořadovým číslem. Každý  externí systém začíná  dávky  od
čísla 1 (jedna). S každou úspěšně odeslanou dávkou se  pořadové  číslo  zvýší o  jedna.  Na
straně  serveru  je  spojitost  dávek  hlídána  a  v  případě  chybného  pořadí  server  vrací
informaci o očekávané dávce.

Příklad vstupní dávky:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/davka-sip/request/v_1.0.0.0">
  <Davka-sip>
    <Por-cislo>6</Por-cislo>
    <Id-strediska-uzlu>DEMO00T0A03X</Id-strediska-uzlu>
  </Davka-sip>

  <Sip>
    <Por-cislo>1</Por-cislo>
    <Id-sip externi="true">GS_09c0c0af-b928-41a9-b86c-f1f7b6e19924</Id-sip>
    <Nazev>GS_09c0c0af-b928-41a9-b86c-f1f7b6e19924.zip</Nazev>
    <Dms-id>ORAdms_test_001</Dms-id>
    <Hash>c856b13342af8d1563511ed588d91c924d6a5356</Hash>
    <Hash-algoritmus>sha2</Hash-algoritmus>
  </Sip>

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.davka-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.davka-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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  <Sip>
    <Por-cislo>2</Por-cislo>
    <Id-sip externi="true">DE-b928-41a9-b86c-f1f7b6e19924</Id-sip>
    <Nazev>GS_fffdf7a5-a20e-4799-afac-f65328e2748d.zip</Nazev>
  </Sip>
  <Sip>
    <Por-cislo>3</Por-cislo>
    <Id-sip externi="true">GS_01b605dc-743c-4c41-a4f2-f51a18ca5ced</Id-sip>
    <Nazev>GS_01b605dc-743c-4c41-a4f2-f51a18ca5ced.zip</Nazev>
  </Sip>
</Xrg>

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.davka-sip.
response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Příklad úspěšné výstupní dávky:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/davka-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Davka-sip>
    <Por-cislo>3</Por-cislo>
    <Pocet-sip>5</Pocet-sip>
  </Davka-sip>
</Xrg>

Příklad upozornění na chybné pořadí dávek: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/davka-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Chyba>
    <Trida>0</Trida>
    <Kod>24561001</Kod>
    <Text>Pořadí dávek externího systému 'DEMOAIE0A01O' je chybné. Je
očekávána dávka č. 3</Text>
    <Text-dlouhy>Chyba: Pořadí dávek externího systému 'DEMOAIE0A01O' je
chybné. Je očekávána dávka č. 3
[ zdroj: Gordic.Xrg.WsGduServer.DLL verze: 472.1.1479.157591 kód: 24561001 ]
</Text-dlouhy>
  </Chyba>
</Xrg>

5.3 gdu/detail-sip

Metoda vrací informace o SIP balíku evidovaném v systému GINIS. 

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.davka-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.davka-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.detail-sip.
request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Příklad vstupu:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/detail-sip/request/v_1.0.0.0">
  <Detail-sip>
    <Id-sip externi="false">DEMO0C00A8IX</Id-sip>
  </Detail-sip>
</Xrg>

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.response.
xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Obsahem výstupního XML je informace o daném SIP balíku nebo chybový stav, nebyl-li SIP
nalezen.

Příklad výstupu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/detail-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Detail-sip>
    <Id-sip externi="false">DEMO0C00A8IX</Id-sip>
    <Stav-sip>10</Stav-sip>
    <Stav-sip-txt>zpracováno</Stav-sip-txt>
    <Datum-zpracovani>2013-03-26T13:07:24</Datum-zpracovani>
    <Datum-overeni>2013-03-26T13:07:15</Datum-overeni>
    <Vysledek-overeni>10</Vysledek-overeni>
    <Vysledek-overeni-txt>OK</Vysledek-overeni-txt>
  </Detail-sip>
  <Detail-aip>
    <Id-aip>DEMO0C00A8XU</Id-aip>
    <Nazev>pokus SPI 001</Nazev>
    <Popis>pokus SPI 001</Popis>
    <Poznamka>pokus SPI 001</Poznamka>
    <Typ-baliku>0</Typ-baliku>
    <Typ-baliku-txt>neurčeno</Typ-baliku-txt>
    <Id-spisoveho-planu>0000Q</Id-spisoveho-planu>
    <Id-spisoveho-znaku>51.1</Id-spisoveho-znaku>
    <Stav-ulozeni>0</Stav-ulozeni>
    <Stav-ulozeni-txt>neuloženo</Stav-ulozeni-txt>
    <Stav-vypujcky>0</Stav-vypujcky>
    <Stav-vypujcky-txt>nevypůjčeno</Stav-vypujcky-txt>
    <Stav-skartace>0</Stav-skartace>
    <Stav-skartace-txt>neurčeno</Stav-skartace-txt>
    <Skartacni-znak>V</Skartacni-znak>
    <Skartacni-lhuta>10</Skartacni-lhuta>
    <Rok-skartace>2023</Rok-skartace>

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.detail-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.detail-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.ciselnik.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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    <Datum-vzniku>2013-03-26T13:08:08</Datum-vzniku>
    <Datum-ulozeni>2013-03-26T13:08:08</Datum-ulozeni>
    <Datum-zmeny>2013-03-26T13:08:08</Datum-zmeny>
  </Detail-aip>
</Xrg>

5.4 gdu/hledat-sip

Metoda vrací informace o SIP balíku odeslaném do systému GINIS.

Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.hledat-sip.
request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Příklad vstupu:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/hledat-sip/request/v_1.0.0.0">
  <Hledat-sip>
    <Id-sip externi="true">DE-b928-41a9-b86c-f1f7b6e19924</Id-sip>
  </Hledat-sip>
</Xrg>

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.hledat-sip.
response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Obsahem výstupního XML je informace o tom, zda byl balík nalezen, jeho případný záznam
ve frontě asynchr. zpracování a jeho případný záznam ve spisovně. Metoda nevrací detailní
informace,  ale  vrací případnou interní identifikaci  (pro  metodu  detail-sip)  anebo  umístění
SIP v dávce (pro metodu stav-davky-sip).

Příklady výstupu:

a) nenalezený SIP

<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/hledat-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Hledat-sip>
    <Vysledek>nenalezen</Vysledek>
  </Hledat-sip>
</Xrg>

b) nalezený SIP v dávce

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/hledat-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Hledat-sip>
    <Vysledek>ok</Vysledek>
  </Hledat-sip>
  <Davka>
    <Por-cislo-davky>1</Por-cislo-davky>

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.hledat-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.hledat-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt


Webové metody

41

    <Por-cislo-sip>2</Por-cislo-sip>
    <Datum-zmeny>2014-03-26T09:23:07</Datum-zmeny>
  </Davka>
</Xrg>

c) nalezený SIP v karanténě

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/hledat-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Hledat-sip>
    <Vysledek>ok</Vysledek>
  </Hledat-sip>
  <Karantena>
    <Id-sip externi="false">DEMO0C00A8IX</Id-sip>
    <Datum-zmeny>2013-03-26T13:08:11</Datum-zmeny>
  </Karantena>
</Xrg>

5.5 gdu/import-spis-planu-nsesss

Metodou lze importovat spisový plán. 

Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.import-spis-
planu-nsesss.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Vstupem  je  base64  kódovaný  XML  soubor,  odpovídající  standardu  NSESSS  a  výčet
oddělovačů.

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.import-spis-
planu-nsesss.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Výstupem je  identifikace  importovaného  spisového  plánu.  Informace  o  spisových plánech
poskytují služby XRG-SSL (webové služby GINIS-SSL).

5.6 gdu/pridat-sip

Metoda slouží k synchronnímu podání jednoho SIP balíku do systému GINIS.

Služba je synchronní a je vhodná pro balíky menších velikostí (v závislosti na propustnosti
komunikace, řádově jednotky až desítky MB).

Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.pridat-sip.

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.import-spis-planu-nsesss.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.import-spis-planu-nsesss.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.import-spis-planu-nsesss.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.import-spis-planu-nsesss.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.pridat-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Příklad vstupního XML:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/pridat-sip/request/v_1.0.0.0">
  <Pridat-sip>
    <Nazev>GS_c8315bd6-9528-4d3d-a41a-3f56e975fc02.zip</Nazev>
    <Data>
UEsDBBQAAAAIAH18ZkEt5UngIQsAACxwAAArACQAR1NfMGExMjVjOGUtOWYxNy00MDM5LWFmMTktN
ThmNGZlNGQzYjAyLnhtbAoAIAAAAAAAAQAYAJ ... atd

Identifikace SIP balíčku (Id-sip) může být v případě potřeby externím systémem zadána. Při
zpracování je systémem GINIS přidělen vlastní identifikátor, ale vazba mezi identifikátory je
uložena a na stav SIP balíčku je možné se dotazovat oběma identifikátory. Viz dále metody
 detail-sip nebo stazeni-sip.

Soubor je přenesen v kódování base64. Kódovaná data jsou asi o třetinu větší než originál,
proto je vhodné tímto způsobem přenášet spíše menší soubory. 

Pro přenos větších souborů je určeno dávkové zpracování.

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.pridat-sip.
response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Výstupem metody je interní identifikace SIP balíku v systému GINIS.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/pridat-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Pridat-sip>
    <Id-sip externi="false">DEMO0C00B1LI</Id-sip>
  </Pridat-sip>
</Xrg>

5.7 gdu/stav-davky-sip

Metoda  informuje  o  aktuálním  stavu  dávky,  asynchronně  odeslané  metodou  davka-sip.
Metodu lze používat  tak, že informuje o stavu celé  dávky  včetně  všech SIP  balíků,  nebo
jen vybraných SIP  balíků.  Na  SIP  balíček se  lze  ptát  externí identifikací (identifikace  pod
kterou  byl  SIP  přijat  z  externího  systému),  interní  identifikací  (vrací  ji  např.  jednotlivé
odeslání metodou pridat-sip) nebo pořadovým číslem SIP balíčku v dané dávce:

Příklad vstupní dávky:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/stav-davky-sip/request/v_1.0.0.0">
  <Davka-sip>
    <Por-cislo>1</Por-cislo>
  </Davka-sip>
  <Sip>
    <Por-cislo>1</Por-cislo>
  </Sip>

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.pridat-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.pridat-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.pridat-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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  <Sip>
    <Id-sip-ext>TestExt1</Id-sip-ext>
  </Sip>
</Xrg>

Vstupní dávka musí odpovídat schématu:

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stav-davky-sip.request.
xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Výstupem je informace o dávce jako celku (tato informace je zahrnuta vždy) a vybraných
SIP balíčcích:

Příklad výstupu:

<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A0K1" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/stav-davky-
sip/response/v_1.0.0.0">
  <Davka-sip>
    <Por-cislo>1</Por-cislo>
    <Stav-zpracovani>0</Stav-zpracovani>
    <Stav-zpracovani-txt>Nezpracováno</Stav-zpracovani-txt>
    <Datum-zmeny>2014-01-20T10:28:46</Datum-zmeny>
    <Typ-prehledu-sip>vybrane-sip</Typ-prehledu-sip>
  </Davka-sip>
  <Sip>
    <Por-cislo>1</Por-cislo>
    <Id-sip-ext>GS_09c0c0af-b928-41a9-b86c-f1f7b6e19924</Id-sip-ext>
    <Nazev>GS_09c0c0af-b928-41a9-b86c-f1f7b6e19924.zip</Nazev>
    <Dms-id>ORAdms_test_001</Dms-id>
    <Stav-zpracovani>0</Stav-zpracovani>
    <Stav-zpracovani-txt>Nezpracováno</Stav-zpracovani-txt>
    <Datum-zmeny>2014-01-20T10:28:47</Datum-zmeny>
  </Sip>
</Xrg>

Ve výstupní informaci je možné obdržet  také interní identifikaci SIP balíku  (Id-sip-int),  ale
pouze v případě, že už byl SIP balíček přijat/zpracován. K on-line zpracování SIP balíčků je
vhodné použít metodu pridat-sip.

Výstupní XML odpovídá schématu:

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stav-davky-sip.response.
xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

5.8 gdu/stazeni-sip

Metoda slouží ke  stažení (stornu)  SIP  balíku,  pokud  se  ještě  nachází v  karanténě  (nebyl
zpracován).

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stav-davky-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stav-davky-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stav-davky-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stav-davky-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stazeni-sip.
request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Příklad vstupu:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/stazeni-sip/request/v_1.0.0.0">
  <Stazeni-sip>
    <Id-sip externi="false">DEMO0C00K2R8</Id-sip>
  </Stazeni-sip>
</Xrg>

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stazeni-sip.
response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Příklad výstupu:

<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/stazeni-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Stazeni-sip>
    <Id-sip externi="false">DEMO0C00K2R8</Id-sip>
    <Datum-xrg>2014-01-20T12:27:35</Datum-xrg>
  </Stazeni-sip>
</Xrg>

A Demonstrovaná změna stavu při následném volání detail-sip...:

<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/detail-sip/
response/v_1.0.0.0">
  <Detail-sip>
    <Id-sip externi="false">DEMO0C00K2R8</Id-sip>
    <Stav-sip>60</Stav-sip>
    <Stav-sip-txt>staženo před zpracováním</Stav-sip-txt>
    <Datum-zpracovani>2014-01-20T12:27:34</Datum-zpracovani>
    <Datum-overeni>2013-06-21T15:14:11</Datum-overeni>
    <Vysledek-overeni>70</Vysledek-overeni>
    <Vysledek-overeni-txt>chyba antivir</Vysledek-overeni-txt>
  </Detail-sip>
</Xrg>

5.9 gdu/vypujcit-z-gdu

Metoda slouží k evidovanému vyžádání písemnosti ze systému GINIS ve formě DIP.

Vstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.vypujcit-z-gdu.
request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stazeni-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stazeni-sip.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stazeni-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.stazeni-sip.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.vypujcit-z-gdu.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.vypujcit-z-gdu.request.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
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Upozornění: uvedená URL vyžadují přihlášení k danému serveru.

Příklad vstupu:

<Xrg xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/vypujcit-z-gdu/request/v_1.0.0.0">
  <Vypujcit-z-gdu>
    <Id-dokumentu externi="false">DEMOX000AO73</Id-dokumentu>
    <Datum-vraceni>2013-10-01</Datum-vraceni>
    <Duvod>Test</Duvod>
  </Vypujcit-z-gdu>
</Xrg>

Výstup metody

Schéma:  https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.vypujcit-z-gdu.
response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt

Metoda vrací base64 kódovaná data DIP balíku.

5.10 Zpracování chyb

Rozhraní XRG-GDU je od verze  472.04 rozšířeno  o  specifické  zpracování chybovýchstavů.
Přes  SOAP_FAULT  prochází  pouze  nezachycené  (neočekávané  chyby).  V  případě
očekávané chyby je výsledná chyba zasílána zpět v uzlu <Chyba>.

Uzel <Chyba>

V případě, že dojde k chybě, je v XML odpovědi (response) pouze uzel <Chyba>. Uzel má
tento tvar:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Xrg ixsExt="DEMOAIE0A01O" xmlns="http://www.gordic.cz/xrg/gdu/import-
spis-planu-nsesss/response/v_1.0.0.0">
  <Chyba>
    <Trida>0</Trida>
    <Kod>29500015</Kod>
    <Text>Spisový plán 2006 je již importován.</Text>
    <Text-dlouhy>Chyba: Spisový plán 2006 je již importován.
[ zdroj: Gordic.Ssl.Server.dll verze: 472.1.1479.157591 kód: 29500015 ]</
Text-dlouhy>
  </Chyba>
</Xrg>

Třída chyby označuje, zda se jedná  o  chybu uživatelskou (zpravidla  způsobená  chybným
požadavkem) nebo chyba aplikační (např. chyba zápisu do databáze).

Kód chyby jednoznačně identifikuje pozici chyby (pouze pro interní potřebu).

Text chyby je preferovaná informace k předání (zobrazení) uživateli.

Dlouhý  text  chyby  je  podrobný  text,  který  je  opět  určen  spíše  pro  interní  potřebu  a

https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.vypujcit-z-gdu.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt
https://robot.gordic.cz/xrg/XSDBrowser.aspx?content=gdu/gdu.vypujcit-z-gdu.response.xsd&view=gdu/xsddoc.gdu.xslt


GINIS - Webové služby digitální spisovny

46

potřebu analýzy chyby.
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6 Dodatky a změny

Tato část  představuje  novinky  v  modulu  a  slouží pro  rychlou orientaci a  seznámení se  s
novými funkcionalitami aplikace.
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