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Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem 
telekomunikační techniky.

K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří GSM brány, pobočkové ústředny, 
dveřní a výtahové komunikátory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se již několik let řadí mezi 
100 nejlepších firem České republiky a již dvě desítky let symbolizuje stabilitu a 
prosperitu na trhu telekomunikačních technologií. V dnešní době společnost vyváží do 
více než 120 zemí světa a má exkluzivní distributory na všech kontinentech.

2N  je registrovaná ochranná známka společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jména ®
výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo 
ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem.

Pro rychlé nalezení informací a zodpovězení dotazů týkajících se 2N produktů a služeb 
2N TELEKOMUNIKACE spravuje databázi FAQ nejčastějších dotazů. Na www.faq.2n.cz 
naleznete informace týkající se nastavení produktů, návody na optimální použití a 
postupy „Co dělat, když...".

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 2N je ve shodě se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné 
znění prohlášení o shodě naleznete na CD-ROM (pokud je přiloženo) nebo na www.2n.
cz.

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2009. 
Všechny vývojové, výrobní a distribuční procesy společnosti jsou řízeny v souladu s 
touto normou a zaručují vysokou kvalitu, technickou úroveň a profesionalitu všech 
našich výrobků.
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1. Úvod

HTTP API je aplikační rozhraní pro ovládání vybraných funkcí interkomu pomocí  HTTP
protokolu. Toto rozhraní umožňuje jednoduše integrovat s produkty 2N IP interkomy 
třetích stran, např. systémy domácí automatizace, zabezpečovací a monitorovací 
systémy budov apod.

HTTP API je podle funkce rozděleno do následujících služeb:

System API – umožňuje změny konfigurace, získání stavu a upgrade interkomu.

Switch API – umožňuje řízení a sledování stavu spínačů, např. otevírání dveřních 
zámků apod.

I/O API – umožňuje řízení a sledování logických vstupů a výstupů interkomu.

Audio API – umožňuje řízení přehrávání zvuků a monitorování mikrofonu 
zařízení.

Camera API – umožňuje řízení a sledování obrazu z kamery.

Display API – umožňuje řízení displeje a zobrazování uživatelských informací na 
displeji.

E-mail API – umožňuje ze zařízení odesílat uživatelské e-maily.

Phone/Call API – umožňuje řízení a sledování příchozích a odchozích hovorů.

Logging API – u možňuje vyčítat zaznamenané události zařízení

Pro každou službu lze nastavit transportní protokol (  nebo ) a způsob HTTP HTTPS
autentizace ( ,  nebo ). V konfiguraci  lze vytvořit až pět žádná Basic Digest HTTP API
uživatelských účtů (s vlastním jménem a heslem) s možností detailního řízení přístupu 
k jednotlivým službám a funkcím.

HTTP API se konfiguruje pomocí konfiguračního webového rozhraní interkomu v 
záložce . Zde lze povolovat a konfigurovat jednotlivé služby a Služby / HTTP API
nastavovat parametry uživatelských účtů. Pro demonstraci a odzkoušení funkce HTTP 

 slouží speciální nástroj integrovaný v  serveru interkomu dostupný na adrese API  HTTP
.http(s)://ip_adresa_interkomu/apitest.html
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Upozornění

Za účelem dosažení plné funkčnosti a zaručených výkonů důrazně 
doporučujeme vždy již při instalaci ověřit aktuálnost používané verze 
produktu či zařízení. Zákazník tímto bere na vědomí, že produkt či zařízení 
může dosahovat zaručených výkonů a být plně funkční dle propozic výrobce 
pouze v případě, je-li používána nejnovější verze produktu či zařízení, která 
byla otestována na plnou interoperabilitu a která nebyla výrobcem označena 
jako nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, a to pouze v souladu s 
pokyny, návodem či doporučením výrobce a pouze ve spojení s vyhovujícími 
produkty a zařízeními jiných výrobců. Nejnovější verze jsou dostupné na 
internetových stránkách https://www.2n.cz/cs_CZ/, popř. jednotlivá zařízení 
podle svých technických možností umožňují aktualizaci v konfiguračním 
rozhraní. Používá-li zákazník jinou než nejnovější verzi produktu či zařízení, 
popř. používá-li verzi, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými 
verzemi jiných produktů, nebo používá-li zákazník produkt či zařízení v 
rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, nebo ve spojení s 
nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, je srozuměn s veškerými 
případnými omezeními funkčnosti takového produktu či zařízení a s důsledky s 
tím spojenými. Použitím jiné než nejnovější verze produktu či zařízení, popř. 
verze, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných 
produktů, nebo použitím produktu či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či 
doporučením výrobce, popř. použitím s nevyhovujícími produkty či zařízeními 
jiných výrobců, zákazník souhlasí s tím, že společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.
s. není odpovědná za jakékoli omezení funkčnosti takového produktu ani za 
újmu související s takovým případným omezením funkčnosti.

1.1 Revize dokumentu
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1.1 Revize dokumentu

Verze Popis změn

2.28 Beze změny.

2.27 Doplněny nové události: , , .LiftStatusChanged LiftConfigChanged LiftFloorAccess

Doplněny funkce , , , , api holidays api config holidays api dir template api dir create
, , , .api dir update api dir delete api dir get api dir query

2.26 Doplněny nové události: , , , DtmfEntered AccessTaken ApLockStateChanged
.RexActivated

2.25 Beze změny.

2.24 Změna nahrávání uživatelů do adresáře z důvodu zrušení pozic.

2.23 Událost rozšířena o parametr .UserRejected  switchDisabled

2.22 Doplněny nové události , , , CardHeld PairingStateChanged SwitchesBlocked
, , , , FingerEntered MobKeyEntered DoorStateChanged UserRejected

.DisplayTouched

2.21 Rozšířena funkce  (parametry , , ,api/display/image display  blob-image  blob-video  

, ) pro .duration  repeat 2N  IP Verso®
Doplněny nové události , , .UserAuthenticated  SilentAlarm  AccessLimited

Doplněn nový parametr  do funkce .timeSpan  /api/email/send

2.15 Doplněny nové události , , TamperSwitchActivated UnauthorizedDoorOpen
, .DoorOpenTooLong LoginBlocked

Události rozšířeny o parametr  udávající rozdíl mezi místním a UTC časem.tzShift

Funkce  rozšířena o možnost nastavení rozlišení odesílaných obrázků.email/send
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Verze Popis změn

2.14 Doplněny funkce , ,  pro stahování a řízení api/pcap api/pcap/restart api/pcap/stop
záznamu síťového provozu.

Doplněna funkce  pro spuštění automatického audio testu.audio/test

Doplněna funkce  pro odesílání e-mailu.email/send

Doplněn nový parametr  do funkcí  a .response /api/io/ctrl /api/switch/ctrl

Funkce  rozšířena o nový parametr  umožňující zadat důvod /call/hangup reason
ukončení hovoru.

Doplněny nové události  a .MotionDetected, NoiseDetected SwitchStateChanged

Událost  rozšířena o parametr  specifikující důvod CallStateChanged reason
ukončení hovoru.

2.13 První verze dokumentu.
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2. Popis protokolu HTTP API

Všechny příkazy  jsou odesílány pomocí  nebo  protokolu na HTTP API HTTP HTTPS
adresu interkomu s absolutní cestou doplněným prefixem . Volba protokolu závisí /api
na aktuálním nastavení interkomu v sekci . Funkce  jsou Služby / HTTP API HTTP API
rozděleny do služeb a u každé služby je možné nastavit požadovanou úroveň 
zabezpečení včetně požadavku na  spojení (tj.  protokol)TLS  HTTPS

 Sepnutí spínače 1Příklad:  http://10.0.23.193/api/switch/ctrl?switch=1&action=on

Absolutní cesta obsahuje název skupiny funkcí (systém, firmware, config, switch 
apod.) a název funkce samotné (caps, status, ctrl apod.).
Minimalistická varianta požadavku akceptovaná interkomem musí obsahovat řádek 
požadavku s metodou a absolutní cestou následovaný hlavičkou Host:

Příklad:

GET /api/system/info HTTP/1.1 
Host: 10.0.23.193 
HTTP Server interkomu odpoví zprávou:
HTTP/1.1 200 OK
Server: HIP2.10.0.19.2
Content-Type: application/json
Content-Length: 253
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "variant" : "2N Helios IP Vario",
    "serialNumber" : "08-1860-0035",
    "hwVersion" : "535v1",
    "swVersion" : "2.10.0.19.2",
    "buildType" : "beta",
    "deviceName" : "2N Helios IP Vario"
  }
}

http://10.0.23.193/api/switch/ctrl?switch=1&action=on
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V této kapitole dále naleznete:

2.1 Metody HTTP protokolu

2.2 Parametry požadavků

2.3 Odpovědi na požadavky
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2.1 Metody HTTP protokolu
2N IP interkom využívá následující čtyři metody HTTP protokolu:

GET – požadavky stahující obsah z interkomu nebo provádějící obecné příkazy

POST – požadavky stahující obsah z interkomu nebo provádějící obecné příkazy

PUT – požadavky pro nahrávání obsahu do interkomu

DELETE – požadavky pro odstranění obsahu z interkomu

Metody  a  jsou z hlediska  ekvivalentní a liší se pouze způsobem GET POST  HTTP API
předávání parametrů (viz následující kapitola). Metody  a  se používají k PUT DELETE
manipulaci s velkými objekty jako je konfigurace, firmware, obrázky nebo zvukové 
soubory.
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1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

2.2 Parametry požadavků
Prakticky všechny funkce  mohou mít parametry. Parametry jsou HTTP API
pojmenované (switch, action, width, height, blob-image apod.) a jsou uvedeny v 
popisu příslušné funkce . Parametry je možné v požadavku předávat třemi HTTP API
způsoby, které lze navzájem kombinovat:

v cestě požadavku (uri query, metody , ,  a )GET POST PUT DELETE

v obsahu zprávy (application/x-www-form-urlencoded, metody  a ) POST PUT

v obsahu zprávy (multipart/form-data, metody  a ) – POST PUT RFC-1867

V případě, že jednotlivé metody předávání parametrů se navzájem kombinují, může 
nastat situace, kdy je parametr v požadavku uveden vícekrát. V tomto případě se dává 
přednost poslednímu výskytu parametru.

Parametry funkcí  jsou dvou typů:HTTP API

Parametr s jednoduchou hodnotou (switch, action apod.) může být předán 
pomocí všech třech výše uvedených metod. Tyto parametry nemají v názvu 
prefix blob-.

Parametr obsahující velká data (např. konfiguraci, firmware, obrázky apod.). Tyto 
parametry začínají vždy prefixem blob- a lze je předávat pouze pomocí poslední 
metody (multipart/form-data).
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2.3 Odpovědi na požadavky
Odpovědi na požadavky jsou převážně ve formátu . Výjimku tvoří pouze JSON
požadavky na stažení binárních dat (uživatelské zvuky, obrázky apod.) nebo 
konfiguraci intercomu v . Formát odpovědi lze rozlišit dle hlavičky Content-Type.  XML
Pro  jsou definovány tři základní typy odpovědí:JSON

Kladná odpověď bez parametrů
Tato odpověď je odesílána v případě úspěšného provedení požadavku u funkcí 
nevracejících žádné parametry. Tato odpověď je vždy kombinovaná se stavovým 
kódem  protokolu .HTTP 200 OK

{
  "success" : true,
}

Kladná odpověď s parametry
Tato odpověď je odesílána v případě úspěšného provedení požadavku u funkcí 
vracejících doplňkové parametry. Položka  obsahuje další parametry odpovědi result
poplatné dané funkci. Tato odpověď je vždy kombinovaná se stavovým kódem  HTTP
protokolu .200 OK

{
  "success" : true,
  "result" : {
    ...
  }
}

Záporná odpověď při chybě zpracování požadavku
Tento typ odpovědi je odesílán v případě, že při zpracování požadavku dojde k chybě. 
Odpověď nese kód chyby (parametr ), její textový popis (parametr ) a code description
případně upřesnění chyby (parametr ). Tato odpověď může být kombinovaná se param
stavovým kódem  protokolu  nebo .HTTP 200 OK 401 Authorization Required
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{
  "success" : false,
  "error" : {
    "code" : 12,
    "param" : "port",
    "description" : "invalid parameter value"
  }
}

V následující tabulce jsou vyjmenovány možné kódy chyb:

Kód Popis  

1 function is not 

supported

Požadovaná funkce není na tomto modelu dostupná.

2 invalid 

request path

Absolutní cesta specifikovaná v  požadavku neodpovídá žádné z HTTP

funkcí .HTTP API

3 invalid 

request 

method

Použitá metoda  protokolu není pro danou funkci platná.HTTP

4 function is 

disabled

Funkce (příslušná služba) není povolena. Službu je potřeba povolit na 

stránce konfiguračního rozhraní .Služby / HTTP API

5 function is 

licensed

Funkce (příslušná služba) je licencovaná a je dostupná pouze po vložení 

licenčního klíče.

7 invalid 

connection 

type

Je vyžadováno  připojení.HTTPS

8 invalid 

authentication 

method

Použitá autentizační metoda není pro danou službu povolena. Tato chyba 

může nastat v případě, kdy pro službu je povolena pouze autentizační 

metoda Digest a klient se pokouší autentizovat pomocí metody Basic.

9 authorization 

required

Pro přístup ke službě je vyžadovaná autorizace uživatele. Tato chyba je 

odesílána společně stavovým kódem  protokolu 401 Authorization HTTP

Required.
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Kód Popis  

10 insufficient 

user 

privileges

Autentizovaný uživatel nemá dostatečná privilegia pro provedení funkce.

11 missing 

mandatory 

parameter

V požadavku není uveden povinný parametr. Název chybějícího 

parametru je uveden v položce .param

12 invalid 

parameter 

value

Hodnota jednoho z parametrů požadavku není platná. Název neplatného 

parametru je uveden v položce .param

13 parameter 

data too big

Data parametru překračují maximální povolenou velikost. Název 

chybného parametru je uveden v položce .param

14 unspecified 

processing 

error

Nastala nespecifikovaná chyba při zpracování požadavku.

15 no data 

available

Server nemá k dispozici požadovaná data.
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3. Zabezpečení služeb HTTP API

V konfiguračním webovém rozhraní  interkomu na stránce  lze 2N IP Služby / HTTP API
nastavovat úroveň zabezpečení jednotlivých služeb . Služby lze vypnout, HTTP API
zapnout nebo nastavit požadovaný komunikační protokol a způsob autentizace 
uživatelů.

U každé služby lze nezávisle nastavit požadovaný transportní protokol:

HTTP – požadavky mohou být odesílány pomocí  nebo  protokolu. HTTP HTTPS
Oba protokoly jsou povoleny a úroveň zabezpečení definuje klient použitým 
protokolem.

HTTPS – požadavky musí být odesílány pomocí  protokolu a požadavky HTTPS
odesílané pomocí nezabezpečeného  protokolu jsou interkomem odmítány. HTTP

 protokol zajišťuje, že případný útočník nemůže číst obsah zpráv HTTPS
odesílaných a přijímaných zpráv.
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U každé služby lze nastavit vyžadovaný způsob autentizace požadavků odesílaných 
na interkom. Pokud autentizace není provedena, požadavek je odmítnut. Požadavky 
jsou autentizovány pomocí standardního autentizačního protokolu popsaného v RFC-

. Je možné volit tyto tři metody autentizace:2617

Žádná – služba nevyžaduje žádnou autentizaci. Služba je v tomto případě v 
lokální síti zcela nechráněná.

Basic – služba vyžaduje autentizaci Basic podle . Služba v tomto RFC-2617
případě vyžaduje heslo, to je však odesíláno v otevřeném formátu. 
Doporučujeme tuto volbu kombinovat s  protokolem, pokud je to možné.HTTPS

Digest – služba vyžaduje autentizaci Digest podle . Tato varianta je RFC-2617
výchozí a z výše uvedených metod nejbezpečnější.

Pro maximální bezpečnost a odolnost proti zneužití doporučujeme u všech služeb 
využívat kombinaci . V případě, že druhá strana komunikující s HTTPS + Digest
interkomem tuto kombinaci nepodporuje, lze konkrétní službě udělit výjimku a úroveň 
zabezpečení snížit.
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4. Uživatelské účty

2N IP  umožňuje spravovat až pět uživatelských účtů určených pro přístup ke interkom
službám . Součástí uživatelského účtu je jméno a heslo uživatele a tabulka HTTP API
přístupových práv uživatele k jednotlivým službám .HTTP API

Pomocí tabulky přístupových práv lze řídit privilegia uživatelského účtu k jednotlivým 
službám.



2N TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz 18/138

5. Přehled funkcí HTTP API

V tabulce níže je souhrn všech dostupných funkci . Tabulka obsahuje HTTP API
následující informace:

absolutní cesta  požadavkuHTTP

podporované  metody HTTP

služba, ve které se funkce nachází

vyžadovaná privilegia uživatele (v případě, že se využívá autentizace)

zda je funkce licencovaná (tzn. je dostupná až po vložení licenčního klíče 
zahrnujícího licenci Enhanced Integration)

Absolutní cesta Metoda Služba Potřebná privilegia Licence

/api/system/info GET/POST System System Control Ne

/api/system/status GET/POST System System Control Ano

/api/system/restart GET/POST System System Control Ano

/api/firmware PUT System System Control Ano

/api/firmware/apply GET/POST System System Control Ano

/api/config GET/POST/PUT System System Control Ano

/api/config/factoryreset GET/POST System System Control Ano

/api/switch/caps GET/POST Switch Switch Monitoring Ano

/api/switch/status GET/POST Switch Switch Monitoring Ano

/api/switch/ctrl GET/POST Switch Switch Control Ano
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Absolutní cesta Metoda Služba Potřebná privilegia Licence

/api/io/caps GET/POST I/O I/O Monitoring Ano

/api/io/status GET/POST I/O I/O Monitoring Ano

/api/io/ctrl GET/POST I/O I/O Control Ano

/api/phone/status GET/POST Phone/Call Call Monitoring Ano

/api/call/status GET/POST Phone/Call Call Monitoring Ano

/api/call/dial GET/POST Phone/Call Call Control Ano

/api/call/answer GET/POST Phone/Call Call Control Ano

/api/call/hangup GET/POST Phone/Call Call Control Ano

/api/camera/caps GET/POST Camera Camera Monitoring Ne

/api/camera/snapshot GET/POST Camera Camera Monitoring Ne

/api/display/caps GET/POST Display Display Control Ano

/api/display/image PUT/DELETE Display Display Control Ano

/api/log/caps GET/POST Logging * Ne

/api/log/subscribe GET/POST Logging * Ne

/api/log/unsubscribe GET/POST Logging * Ne

/api/log/pull GET/POST Logging * Ne

/api/audio/test GET/POST Audio Audio Control Ano

/api/email/send GET/POST E-mail E-mail Control Ano

/pcap GET/POST System System Control Ano
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Absolutní cesta Metoda Služba Potřebná privilegia Licence

/pcap/restart GET/POST System System Control Ano

/pcap/stop GET/POST System System Control Ano

/api/holidays GET/PUT System System Control Ano

/api/config/holidays GET/PUT System System Control Ano

/api/dir/template GET System System Control Ano

/api/dir/create PUT System System Control Ano

/api/dir/update PUT System System Control Ano

/api/dir/delete PUT System System Control Ano

/api/dir/get POST System System Control Ano

/api/dir/query POST System System Control Ano

V této kapitole dále naleznete:

5.1 api system info

5.2 api system status

5.3 api system restart

5.4 api firmware

5.5 api firmware apply

5.6 api config

5.7 api config factoryreset

5.8 api switch caps

5.9 api switch status

5.10 api switch ctrl

5.11 api io caps

5.12 api io status

5.13 api io ctrl

5.14 api phone status

5.15 api call status

5.16 api call dial
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5.16 api call dial

5.17 api call answer

5.18 api call hangup

5.19 api camera caps

5.20 api camera snapshot

5.21 api display caps

5.22 api display image

5.23 api log caps

5.24 api log subscribe

5.25 api log unsubscribe

5.26 api log pull

5.27 api audio test

5.28 api email send

5.29 api pcap

5.30 api pcap restart

5.31 api pcap stop

5.32 api holidays

5.33 api config holidays

5.34 api dir template

5.35 api dir create

5.36 api dir update

5.37 api dir delete

5.38 api dir get

5.39 api dir query
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5.1 api system info
Funkce  slouží k získání základních informací o zařízení, jako je typ, /api/system/info
výrobní číslo, verze firmware apod. Funkce je dostupná na všech typech zařízení bez 
ohledu na nastavená přístupová práva.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje souhrn informací o zařízení:application/json

Parametr Popis

variant Název modelu (varianty) zařízení

serialNumber Sériové (výrobní) číslo zařízení

hwVersion Verze hardware

swVersion Verze firmware

buildType Typ sestavení firmware (alpha, beta, případně prázdná hodnota pro oficiální 

verze)

deviceName Název zařízení nastavení v konfiguračním rozhraní v sekci Služby / Web Server

Příklad:

GET /api/system/info
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "variant" : "2N IP Vario",
    "serialNumber" : "08-1860-0035",
    "hwVersion" : "535v1",
    "swVersion" : "2.10.0.19.2",
    "buildType" : "beta",
    "deviceName" : "2N Helios IP Vario"
  }
}
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5.2 api system status
Funkce  vrací aktuální stav interkomu./api/system/status

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Systém Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje aktuální stav zařízení:application/json

Parametr Popis

systemTime Reálný čas v zařízení v sekundách od 00:00 1.1.1970 (unix time)

upTime Doba chodu zařízení od posledního restartu v sekundách.

Příklad:

GET /api/system/status
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "systemTime" : 1418225091,
    "upTime" : 190524
  }
}
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5.3 api system restart
Funkce  provede restart interkomu./api/system/restart

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby měl System
uživatel přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Systém Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/system/restart
{
  "success" : true
}
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5.4 api firmware
Funkce  slouží k uploadu nového firmware do zařízení. Po uploadu /api/firmware
firmware je nutné nahraný firmware potvrdit pomocí funkce . Až /api/firmware/apply
tato operace vyvolá restart zařízení a změnu firmware.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Systém Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít pouze metodu .PUT

Parametry požadavku:

Parametr Popis

blob-fw Povinný parametr obsahující firmware zařízení

Odpověď je ve formátu  a obsahuje informaci o uploadovaném application/json
firmware.

Parametr Popis

version Verze uploadovaného firmware

downgrade Příznak nastavený, pokud je uploadovaný firmware starší než aktuální

Příklad:

PUT /api/firmware
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "version" : "2.10.0.19.2",
    "downgrade" : false
  }
}

Pokud je nahraný soubor s firmware zařízení poškozen, nebo není určen pro toto 
zařízení, interkom vrací odpověď s chybovým kódem 12 – invalid parameter value.
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5.5 api firmware apply
Funkce  slouží k potvrzení dříve nahraného firmware (funkcí /api/firmware/apply PUT 

) a následnému restartu zařízení./api/firmware

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Systém Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/firmware/apply
{
  "success" : true
}
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5.6 api config
Funkce  slouží k uploadu nebo downloadu konfigurace zařízení./api/config

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Systém Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo  pro download konfigurace nebo GET POST
metodu  pro upload konfigurace.PUT

Parametry požadavku pro metodu :PUT

Parametr Popis

blob-cfg Povinný parametr obsahující konfiguraci zařízení (ve formátu XML).

Pro metody GET/POST nejsou definovány žádné parametry.

V případě downloadu konfigurace je odpověď ve formátu  a obsahuje application/xml
kompletní konfigurační soubor zařízení.

Funkce  s použitím metody  provádí upload konfigurace se zpožděním /api/config PUT
cca 15 s, během tohoto intervalu se zařízení nesmí resetovat ani vypínat.



2N TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz 28/138

Příklad:

 GET /api/config
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
        Product name: 2N IP Vario
       Serial number: 08-1860-0035
    Software version: 2.10.0.19.2
    Hardware version: 535v1
  Bootloader version: 2.10.0.19.1
             Display: No
         Card reader: No
-->
<DeviceDatabase Version="4">
<Network>
    <DhcpEnabled>1</DhcpEnabled>
    ...
    ...

V případě uploadu konfigurace je odpověď ve formátu  a neobsahuje application/json
žádné další parametry.

Příklad:

PUT /api/config
{
  "success" : true
}

Upozornění

Po přechodu na verzi 2.24 dojde ke zrušení pozic uživatelů v adresáři. Při 
aktualizaci adresáře je nejprve potřeba stáhnout současnou konfiguraci, 
v této konfiguraci provést požadované změny a poté znovu nahrát.

Při nedodržení postupu může dojít ke ztrátě dat.
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5.7 api config factoryreset
Funce  nastaví všechny parametry interkomu do výchozího /api/config/factoryreset
stavu. Tato funkce je shodná se stejnojmennou funkcí webového konfiguračního 
rozhraní Systém / Údržba – Výchozí nastavení.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Systém Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Funkce nastavuje interkom do výchozího stavu se zpožděním /api/config/factoryreset 
cca 15 s, během tohoto intervalu se interkom nesmí resetovat ani vypínat.

Příklad:

GET /api/config/factoryreset
{
  "success" : true
}
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5.8 api switch caps
Funkce  vrací aktuální nastavení a možnosti řízení spínačů. Funkce /api/switch/caps
má volitelný parametr , který určuje spínač, jehož vlastnosti a nastavení se mají switch
vrátit. Pokud parametr  není uveden, funkce vrací stav všech spínačů.switch

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Switch
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Switch Monitoring
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

switch Volitelný parametr definující číslo spínače (obvykle 1 až 4).

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam spínačů (pole ) a application/json switches
jejich aktuální nastavení. V případě použití parametru  obsahuje pole  switch switches
právě jednu položku.

Parametr Popis

switch ID spínače (1 až 4)

enabled Řízení spínače je povoleno v konfiguračním webovém rozhraní.

mode Nastavený režim spínače ( , )monostable bistable

switchOnDuration Doba sepnutí spínače v sekundách (jen pro monostabilní režim)

type Typ spínače ( , )normal security
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Příklad:

GET /api/switch/caps
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "switches" : [
      {
        "switch" : 1,
        "enabled" : true,
        "mode" : "monostable",
        "switchOnDuration" : 5,
        "type" : "normal"
      },
      {
        "switch" : 2,
        "enabled" : true,
        "mode" : "monostable",
        "switchOnDuration" : 5,
        "type" : "normal"
      },
      {
        "switch" : 3,
        "enabled" : false
      },
      {
        "switch" : 4,
        "enabled" : false
      }
    ]
  }
}
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5.9 api switch status
Funkce  vrací aktuální stav spínačů. Funkce má volitelný parametr /api/switch/status

, který určuje spínač, jehož stav se má vrátit. Pokud parametr  není switch switch
uveden, funkce vrací stav všech spínačů.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Switch
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Switch Monitoring
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

Switch Volitelný parametr definující číslo spínače (obvykle 1 až 4). Přesný počet spínačů lze 

také získat pomocí funkce ./api/switch/caps

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam spínačů (pole ) a application/json switches
jejich aktuální stav (položka ). V případě použití parametru  obsahuje pole active switch

 právě jednu položku. switches
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Příklad:

GET /api/switch/status
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "switches" : [
      {
        "switch" : 1,
        "active" : false
      },
      {
        "switch" : 2,
        "active" : false
      },
      {
        "switch" : 3,
        "active" : false
      },
      {
        "switch" : 4,
        "active" : false
      }
    ]
  }
} 
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5.10 api switch ctrl
Funkce  řídí stav spínačů. Funkce má povinný parametr , který /api/switch/ctrl switch
určuje řízený spínač a povinný parametr  definující akci provedenou nad action
spínačem (sepnutí, vypnutí, překlopení).

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Switch
měl přiřazené privilegium  . Funkce je dostupná pouze po zadání Switch Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

switch Povinný parametr definující číslo spínače (obvykle 1 až 4), přesný počet spínačů lze 

také získat pomocí funkce ./api/switch/caps

action Povinný parametr definující akci (  – sepnutí spínače,  – vypnutí spínače,  – on off trigger

překlopení stavu spínače).

response Nepovinný parametr umožňující modifikovat odpověď interkomu, tak aby 

neobsahovala JSON zprávu, ale obyčejný text odpovídající tomuto parametru.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/switch/ctrl?switch=1&action=trigger
{
  "success" : true
}

V případě použití parametru  odpověď interkomu neobsahuje zprávy , response json
server vrací odpověď typu text/plain se zadaným textem (zadaný text může být 
prázdný).
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Příklad:

GET /api/switch/ctrl?switch=1&action=on&response=text
text

GET /api/switch/ctrl?switch=1&action=on&response=
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5.11 api io caps
Funkce  vrací seznam dostupných hardwarových vstupů a výstupů /api/io/caps
zařízení (portů). Funkce má volitelný parametr , který určuje vstup/výstup, jehož port
vlastnosti se mají vrátit. Pokud parametr  není uveden, funkce vrací seznam všech port
vstupů a vstupů.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel I/O
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání I/O Monitoring
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

Port Volitelný parametr definující identifikátor vstupu nebo výstupu.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam portů (pole ) a jejich application/json ports
aktuální nastavení. V případě použití parametru  obsahuje pole  právě jednu port ports
položku.

Parametr Popis

port Identifikátor vstupu nebo výstupu

type Typ (  – pro digitální vstupy,  – pro digitální výstupy)input output
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Příklad:

GET /api/io/caps
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "ports" : [
      {
        "port" : "relay1",
        "type" : "output"
      },
      {
        "port" : "relay2",
        "type" : "output"
      }
   ]
  }
}
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5.12 api io status
Funkce  vrací aktuální stav logických vstupů a výstupů zařízení (portů). /api/io/status
Funkce má volitelný parametr , který určuje vstup/výstup, jehož stav se má vrátit. port
Pokud parametr  není uveden, funkce vrací stav všech vstupů a výstupů.port

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel I/O
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání I/O Monitoring
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

port Volitelný parametr definující identifikátor vstupu nebo výstupu. Identifikátory 

dostupných vstupů a výstupů lze získat pomocí funkce ./api/io/caps

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam portů (pole ) a jejich application/json ports
aktuální stav (položka ). V případě použití parametru  obsahuje pole  state port ports
právě jednu položku.

Příklad:

 GET /api/io/status
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "ports" : [
      {
        "port" : "relay1",
        "state" : 0
      },
      {
        "port" : "relay2",
        "state" : 0
      }
    ]
  }
} 
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5.13 api io ctrl
Funkce  řídí stav logických výstupu zařízení. Funkce má povinný parametr /api/io/ctrl

, který určuje řízený výstup a povinný parametr  definující akci provedenou port action
nad spínačem (sepnutí, vypnutí).

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel I/O
měl přiřazené privilegium  . Funkce je dostupná pouze po zadání licenčního I/O Control
klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

port Povinný parametr definující identifikátor vstupu nebo výstupu. Identifikátory 

dostupných vstupů a výstupů lze získat pomocí funkce ./api/io/caps

action Povinný parametr definující akci (  – sepnutí výstupu, log.1,  – vypnutí výstupu, on off

log.0).

response Nepovinný parametr umožňující modifikovat odpověď interkomu tak, aby 

neobsahovala JSON zprávu, ale obyčejný text odpovídající tomuto parametru.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/io/ctrl?port=relay1&action=on
{
  "success" : true
}

V případě použití parametru  odpověď interkomu neobsahuje zprávy , response json
server vrací odpověď typu text/plain se zadaným textem (zadaný text může být 
prázdný).
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Příklad:

GET /api/io/ctrl?port=relay1&action=on&response=text
text

GET /api/io/ctrl?port=relay1&action=on&response=



2N TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz 41/138

5.14 api phone status
Funkce  slouží k získání aktuálního stavu SIP účtů zařízení./api/phone/status

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby Phone/Call
uživatel měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze Phone/Call Monitoring
po zadání licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

account Volitelný parametr definující identifikátor SIP účtu (1 nebo 2). Pokud parametr není 

uveden, funkce vrací stav všech SIP účtů.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam SIP účtů zařízení (pole application/json
) a jejich aktuální stav. V případě použití parametru  obsahuje pole accounts account
 právě jednu položku.accounts

Parametr Popis

account Jednoznačný identifikátor SIP účtu (1 nebo 2).

sipNumber Telefonní číslo SIP účtu.

registered Signalizuje, zda je účet úspěšně zaregistrován u SIP registraru.

registerTime Čas poslední úspěšné registrace v sekundách od 00:00 1.1.1970 (unix time).
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Příklad:

GET /api/phone/status
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "accounts" : [
      {
        "account" : 1,
        "sipNumber" : "5046",
        "registered" : true,
        "registerTime" : 1418034578
      },
      {
        "account" : 2,
        "sipNumber" : "",
        "registered" : false
      }
    ]
  }
}
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5.15 api call status
Funkce  slouží k získání aktuální stavu probíhajících telefonního hovorů. /api/call/status
Funkce vrací seznam probíhajících hovorů a jejich parametry.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby Phone/Call
uživatel měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze Phone/Call Monitoring
po zadání licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

session Volitelný parametr obsahující identifikátor hovoru, jehož stav se má vrátit. Pokud 

parametr není uveden, funkce vrací stav všech probíhajících hovorů.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam probíhajících hovorů (pole application/json
) a jejich aktuální stav. V případě použití parametru  obsahuje pole sessions session
 právě jednu položku. Pokud aktuálně neprobíhá žádný hovor, pole  je sessions sessions

prázdné.

Parametr Popis

session Identifikátor hovoru.

direction Směr hovoru (  – příchozí,  – odchozí)incoming outgoing

state Stav hovoru ( , , )connecting ringing connected
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Příklad:

GET /api/call/status
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "sessions" : [
      {
        "session" : 1,
        "direction" : "outgoing",
        "state" : "ringing"
      }
    ]
  }
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5.16 api call dial
Funkce  umožňuje iniciovat nový odchozí hovor na zvolené telefonní číslo /api/call/dial
nebo sip uri.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby Phone/Call
uživatel měl přiřazené privilegium  . Funkce je dostupná pouze po Phone/Call Control
zadání licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

number Povinný parametr specifikující cílové telefonní číslo nebo sip uri.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje informace o vytvořeném application/json
odchozím hovoru.

Parametr Popis

session Identifikátor hovoru, který lze použít např. pro sledování hovoru pomocí funkce /api

, příp. pro ukončení hovoru funkcí ./call/status /api/call/hangup

Příklad:

GET /api/call/dial?number=sip:1234@10.0.23.194
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "session" : 2
  }
}
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5.17 api call answer
Funkce  umožňuje vyzvednout probíhající příchozí hovor (ve stavu /api/call/answer

).ringing

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby Phone/Call
uživatel měl přiřazené privilegium  . Funkce je dostupná pouze po Phone/Call Control
zadání licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

session Identifikátor probíhajícího příchozího hovoru.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/call/answer?session=3
{
  "success" : true
}
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5.18 api call hangup
Funkce  umožňuje ukončit probíhající příchozí nebo odchozí hovor./api/call/hangup

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby Phone/Call
uživatel měl přiřazené privilegium  . Funkce je dostupná pouze po Phone/Call Control
zadání licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

session Identifikátor probíhajícího příchozího nebo odchozího hovoru.

reason Důvod ukončení hovoru:

"normal" – běžné ukončení hovoru (výchozí hodnota)

"rejected" – signalizace odmítnutí hovoru

"busy" – signalizace obsazení stanice

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/call/hangup?session=4
{
  "success" : true
}
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5.19 api camera caps
Funkce  vrací seznam možných zdrojů videa a variant rozlišení JPEG /api/camera/caps
snímků, které lze stahovat pomocí funkce ./api/camera/snapshot

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby Camera
uživatel měl přiřazené privilegium .Camera Monitoring

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam podporovaných rozlišení application/json
JPEG snímků (pole ) a seznam dostupných zdrojů obrazu (pole jpegResolution sources
), které lze použít v parametrech funkce ./api/camera/snapshot

Parametr Popis

width, height Rozlišení snímku v pixelech

source Identifikátor zdroje obrazu
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Příklad:

GET /api/camera/caps
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "jpegResolution" : [
      {
        "width" : 160,
        "height" : 120
      },
      {
        "width" : 176,
        "height" : 144
      },
      {
        "width" : 320,
        "height" : 240
      },
      {
        "width" : 352,
        "height" : 272
      },
      {
        "width" : 352,
        "height" : 288
      },
      {
        "width" : 640,
        "height" : 480
      }
    ],
    "sources" : [
      {
        "source" : "internal"
      },
      {
        "source" : "external"
      }
    ]
  }
}
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5.20 api camera snapshot
Funkce  umožňuje stažení obrázku z interní nebo externí IP /api/camera/snapshot
kamery připojené k interkomu. Pomocí parametrů lze specifikovat zdroj obrázku, 
rozlišení apod.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby Camera
uživatel měl přiřazené privilegium .Camera Monitoring

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

width Povinný parametr specifikující horizontální rozlišení JPEG snímku v pixelech.

height Povinný parametr specifikující vertikální rozlišení JPEG snímku v pixelech. Výška a 

šířka snímku musí odpovídat jedné z podporovaných variant (viz funkce api/camera

)./caps

source Volitelný parametr definující zdroj videa (  – interní kamera,  – externí internal external

IP kamera). Pokud parametr není uveden, je zvolen výchozí zdroj videa uvedený v 

konfiguračním webovém rozhraní v sekci Hardware / Kamera / Společné nastavení.

fps Volitelný parametr definující snímkovou frekvenci. Pokud je parametr nastaven na 

hodnotu >= 1, interkom odesílá s nastavenou snímkovou frekvencí obrázky metodou 

http server push.

time Volitelný parametr definující čas snímku v paměti vrátníku. Hodnoty time musí být v 

rozsahu paměti vrátníku, tedy <-30, 0> sekund. Pokud je tento parametr použit 

společně s parametrem , je parametr  ignorován a funkce vrátí pouze jeden fps fps

snímek.

Odpověď je ve formátu  příp.  (pro fps >= 1). V image/jpeg multipart/x-mixed-replace
případě chybných parametrů požadavku, funkce vrací informaci ve formátu application

./json
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Příklad:

 GET /api/camera/snapshot?width=640&height=480&source=internal
 
 # následující píkaz vrátí snímek zachycený 5 sekund ped voláním funkce
 GET /api/camera/snapshot?width=640&height=480&source=internal&time=-5
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5.21 api display caps
Funkce  vrací seznam displejů v zařízení a jejich vlastnosti. Funkci lze /api/display/caps
použít pro detekci displeje a získání jeho rozlišení.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Display
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Display Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam dostupný displejů (pole application/json
).displays

Parametr Popis

display Identifikátor displeje

resolution Rozlišení displeje v pixelech

Příklad:

GET /api/display/caps
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "displays" : [
      {
        "display" : "internal",
        "resolution" : {
          "width" : 320,
          "height" : 240
        }
      }
    ]
  }
}
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5.22 api display image
5.22.1 Příklady api display image

2N  IP Verso®
2N  IP Vario®

2N ® IP Verso
Funkce  umožňuje modifikovat obsah zobrazovaný na displeji /api/display/image
zařízení. Umožňuje nahrát, příp. nahraný obrázek z displeje odstranit.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Display
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Display Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo . Metoda  slouží k uploadu PUT DELETE PUT
obrázku na displej. Metoda  slouží k odstranění dříve uploadovaného obrázku DELETE
z displeje.

Metoda PUT

Parametry požadavku:

Parametr Popis

display Povinný identifikátor displeje. Hodnota je nastavena v parametru Hardware / 

Rozšiřující moduly / Jméno modulu. Případně lze hodnotu zjistit pomocí funkce /api

./display/caps

blob-

image

Povinný parametr obsahující obrázek ve formátu JPEG, BMP, PNG s rozlišením 

daného displeje 214 x 240 pixelů (viz funkce ). Parametr se uplatní /api/display/caps

pouze v případě metody . Požadavek smí obsahovat pouze jeden z parametrů, PUT

blob-image nebo blob-video.

blob-

video

Povinný parametr obsahující video ve formátu MPEG4 / H264, max. délka 60 s, fps 

max. 15 nahraný v rozlišení 214 x 240 pixelů.Požadavek smí obsahovat pouze jeden z 

parametrů, blob-image nebo blob-video.

duration Volitelný parametr. Doba zobrazení obrázku/přehrávání videa. Parametr se nastavuje 

v milisekundách.
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Parametr Popis

repeat Volitelný parametr. Počet opakování přehrání videa. Parametr se týká pouze videa.

Obrázek lze zobrazit dvěma způsoby jako notifikace nebo overlay. Notifikace se 
zobrazuje na předem definovanou dobu, po které automaticky zmizí. Overlay zůstává 
na displeji do té doby, než je nahrazena jiným obrázkem nebo uživatel sám obrázek 
odstraní.

Pokud HTTP požadavek neobsahuje ani jeden z výše uvedených parametrů, jedná se o 
zobrazení v režimu overlay. Tj. obrázek nahraný na neurčitou dobu. Pokud jsou 
uvedeny oba parametry, zobrazení se ukončí událostí, která nastane dříve.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

 Parametry obrázku:

Model Rozměry obrázku Podporované formáty

2N  IP Verso® 214 x 240 pixelů JPEG (doporučeno), BMP, PNG

Upozornění

Podporovaný JPEG formát je JPEG Baseline (neprogresivní kódování).

Parametry videa:

Model Rozměry videa Podporované formáty

2N  IP Verso® 214 x 240 pixelů Baseline profil, level max. MPEG4 / H264: 

5.2
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Metoda DELETE

Parametr Popis

display Povinný identifikátor displeje. Hodnota je nastavena v parametru Hardware / 

Rozšiřující moduly / Jméno modulu. Případně lze zjistit hodnotu pomocí funkce /api

./display/caps

Příklad:

DELETE /api/display/image
{
  "success" : true
}

2N ® IP Vario
Funkce  umožňuje modifikovat obsah zobrazovaný na displeji /api/display/image
zařízení. Umožňuje nahrát, příp. nahraný obrázek z displeje odstranit.

Poznámka

Funkce je dostupná pouze, pokud je vypnuta standardní funkce displeje 
v konfiguračním rozhraní v sekci Hardware / Display.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Display
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Display Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo . Metoda  slouží k uploadu PUT DELETE PUT
obrázku na displej. Metoda  slouží k odstranění dříve uploadovaného obrázku DELETE
z displeje.
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Parametry požadavku:

Parametr Popis

display Povinný identifikátor displeje ( )internal

blob-

image

Povinný parametr obsahující obrázek v podporovaném formátu s rozlišením daného 

displeje (viz funkce ). Parametr se uplatní pouze v případě metody /api/display/caps

.PUT

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Parametry obrázku:

Model Rozměry obrázku Podporované formáty

2N  IP Vario® 320 x 240 pixelů JPEG (doporučeno), GIF, BMP

Upozornění

Podporovaný JPEG formát je JPEG Baseline (neprogresivní kódování).
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5.22.1 Příklady api display image

Uvedené příklady slouží jako vzor dat zasílaných z řídící aplikace na displej 2N  IP ®
 a .Verso 2N  IP Vario®

Obrázek lze zobrazit dvěma způsoby jako notifikace nebo overlay. Oba způsoby jsou 

platné pouze pro model , u modelu lze obrázek zobrazit 2N  IP Verso®    2N  IP Vario ®  

pouze přes notifikaci. Notifikace se zobrazuje na předem definovanou dobu, po které 
automaticky zmizí. Overlay zůstává na displeji do té doby, než je nahrazen jiným 
obrázkem, nebo uživatel sám obrázek odstraní.

Parameter * * udává dobu zobrazení obrázku/videa v ms. duration
Parametr * * udává počet opakování videa a u obrázku se ignoruje.repeat

Pokud HTTP požadavek neobsahuje ani jeden z výše uvedených parametrů, jedná se o 
zobrazení v režimu overlay. Tj. obrázek nahraný na neurčitou dobu. Pokud jsou 
uvedeny oba parametry, zobrazení se ukončí událostí, která nastane dříve.

Nahrání obrázku na displej 2N ® IP Verso a 2N ® IP Vario

Poznámka

Každý z modelů podporuje jiné rozlišení obrázků.

Model Rozměry obrázku Podporované formáty

2N  IP Verso® 214 x 240 pixelů JPEG (doporučeno), BMP, PNG

2N  IP Vario® 320 x 240 pixelů JPEG (doporučeno), GIF, BMP

URL požadavku: https://10.27.24.15/api/display/image?display=ext1

Metoda požadavku: PUT

Vzdálená adresa: 10.27.24.15:443

Stavový kód: 200 OK

Verze: HTTP/1.1

https://10.27.24.15/api/display/image?display=ext1
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Hlavičky odpovědi (95 B)

Server: HIP2.22.0.31.1

Content-Type: application/json

Content-Length: 24

Hlavičky požadavku (494 B)

Host: 10.27.24.15

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; W…) Gecko/20100101 Firefox/56.0

Accept: */*

Accept-Language: cs,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Referer: https://10.27.24.15/apitest.html

Content-Length: 1325

Content-Type: multipart/form-data; boundary=…--------------258852674219952

Cookie: _ga=GA1.1.375392382.1496656977…id=GA1.1.638680516.1507547865

Connection: keep-alive

Řetězec dotazu

display: ext1

duration: 20

repeat:3

Obsah požadavku

-----------------------------258852674219952

Content-Disposition: form-data; name="blob-image"; filename="picture.png"

Content-Type: image/png

https://10.27.24.15/apitest.html
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Nahrání videa na displej 2N ® Verso

Poznámka

Model Rozměry videa Podporované formáty

2N  IP Verso® 214 x 240 pixelů MPEG4 / H264: Baseline profil, level max. 5.2

URL požadavku: https://10.27.24.15/api/display/image?
display=ext1&duration=20&repeat=3

Metoda požadavku: PUT

Vzdálená adresa: 10.27.24.15:443

Stavový kód: 200 OK

Verze: HTTP/1.1
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Hlavičky odpovědi (95 B)

Server: HIP2.22.0.31.1

Content-Type: application/json

Content-Length: 24

Hlavičky požadavku (516 B)

Host: 10.27.24.15

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; W…) Gecko/20100101 Firefox/56.0

Accept: */*

Accept-Language: cs,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Referer: https://10.27.24.15/apitest.html

Content-Length: 943815

Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------
14948718218673

Cookie: _ga=GA1.1.375392382.1496656977…id=GA1.1.638680516.1507547865

Connection: keep-alive
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Obsah požadavku

-----------------------------14948718218673

Content-Disposition: form-data; name="blob-video"; filename="2N_intro.mp4"

Content-Type: video/mp4

 ftypmp42  isomiso2avc1mp41   free O!mdat  ·ÜEéH·–, #îx264 - core 148 
r2708 86b7198 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2016 - http://www
.videolan.org/x264.html - options: cabac=0 ref=2 deblock=0:0:0 
analyse=0x1:0x111 me=hex subme=6 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 
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5.23 api log caps
Funkce  vrací seznam typů podporovaných událostí, které se na daném /api/log/caps
zařízení zaznamenávají. Vrácený seznam je podmnožinou kompletního seznamu typů 
událostí uvedeného v následující tabulce:

Typ události Popis Poznámka

DeviceState Systémová událost generovaná při 

změnách stavu zařízení.

 

AudioLoopTest Signalizuje provedení 

automatického audio loop testu a 

jeho výsledek.

pouze po zadání platného 

licenčního klíče Enhanced 

Audio

MotionDetected Signalizuje detekci pohybu pomocí 

kamery.

pouze modely vybavené 

kamerou

NoiseDetected Signalizuje detekci zvýšené hladiny 

hluku

pouze modely vybavené 

mikrofonem nebo 

mikrofonním vstupem

KeyPressed Signalizuje stisk tlačítka rychlé 

volby nebo klávesy numerické 

klávesnice.

 

KeyReleased Signalizuje uvolnění tlačítka rychlé 

volby nebo klávesy numerické 

klávesnice.

 

CodeEntered Signalizuje zadání kódu uživatelem 

pomocí numerické klávesnice.

pouze modely vybavené 

numerickou klávesnicí

CardEntered Signalizuje přiložení RFID karty ke 

čtečce.

pouze modely vybavené 

čtečkou RFID karet

InputChanged Signalizuje změnu stavu logického 

vstupu.
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Typ události Popis Poznámka

OutputChanged Signalizuje změnu stavu logického 

výstupu.

 

SwitchStateChanged Signalizuje změnu stavu spínače 1–4  

CallStateChanged Signalizuje vytvoření, ukončení, 

příp. jinou změnu stavu 

probíhajícího hovoru.

 

RegistrationStateChanged Signalizuje změnu stavu registrace 

zařízení k SIP serveru.

 

TamperSwitchActivated Signalizuje aktivaci ochranného 

spínače.

pouze modely vybavené 

ochranným spínačem

UnauthorizedDoorOpen Signalizuje neautorizované otevření 

dveří.

pouze modely vybavené 

digitálními vstupy

DoorOpenTooLong Signalizuje dlouhé otevření dveří, 

resp. nezavření dveří do nastavené 

doby.

pouze modely vybavené 

digitálními vstupy

LoginBlocked Signalizuje dočasné zablokování 

přístupu k webovému rozhraní.

 

UserAuthenticated Signalizuje autentizaci uživatele a 

následné otevření dveří.

 

CardHeld Signalizuje přiložení RFID karty ke 

čtečce delší než 4 s.

 

SilentAlarm Signalizuje aktivaci tichého alarmu.  

ApLockStateChange Signalizuje změnu stavu zámku.  

RexActivated Signlizuje aktivaci odchodového 

tlačítka REX.
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Typ události Popis Poznámka

AccessLimited Signalizuje odmítnutí zadaného 

uživatele.

 

PairingStateChanged Signalizuje párování s bluetooth 

rozhraním.

 

SwitchesBlocked Signalizuje zablokování zámků 

tamper spínačem.

 

FingerEntered Signalizuje přiložení prstu k 

biometrické čtečce.

 

MobKeyEntered Signalizuje autorizaci pomocí 

bluetooth čtečky.

 

DoorStateChanged Signalizuje změnu stavu dveří.  

UserRejected Signalizuje odmítnutí autorizace 

uživatele.

 

DisplayTouched Signalizuje dotyk na displeji.
platné pouze pro modely 2N  ®

 a IP Verso 2N  Access Unit®

Funkce je součástí služby a pro provedení funkce nejsou potřeba žádná Logging 
zvláštní privilegia uživatele.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu :application/json

Parametr Typ Popis

events array Pole řetězců obsahující seznam podporovaných typů událostí.
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Příklad:

GET /api/log/caps
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "events" : [
      "KeyPressed", 
      "KeyReleased", 
      "InputChanged", 
      "OutputChanged", 
      "CardEntered", 
      "CallStateChanged", 
      "AudioLoopTest", 
      "CodeEntered", 
      "DeviceState", 
      "RegistrationStateChanged"
    ]
  }
}
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5.24 api log subscribe
Funkce  vytvoří kanál pro odběr událostí (subscription) a vrací /api/log/subscribe
unikátní identifikátor, který se použije při následném volání funkcí , příp. /api/log/pull

./api/log/unsubscribe

Každý kanál pro odběr událostí obsahuje vlastní frontu událostí. Do fronty kanálu jsou 
ukládány všechny nové události, které odpovídají filtru kanálu (parametr ). filter
Události z fronty kanálu lze číst pomocí funkce ./api/log/pull

Současně zařízení udržují v interní paměti frontu historie událostí (posledních 10000 
události). Po restartu zařízení je tato fronta historie vždy prázdná.

Pomocí parametru  lze specifikovat, zda fronta kanálu bude na počátku include
prázdná (tj. budou do ní zapsány pouze nové události, které vzniknou po vytvoření 
kanálu), příp. zda má být jednorázově naplněna událostmi z části nebo celé 
zaznamenané historie událostí.

Pomocí parametru  lze specifikovat životnost kanálu v případě, že se k němu duration
nepřistupuje pomocí funkce . Po nastavené době bude nepoužívaný kanál /api/log/pull
automaticky uzavřen, jako by byla použita funkce ./api/log/unsubscribe

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné pro některé Logging
události nastavit privilegia uživatele podle tabulky níže. Do fronty kanálu nebudou 
zařazovány události, pro které autentizovaný uživatel nemá požadovaná privilegia.

Typ události Vyžadovaná privilegia uživatele

DeviceState žádná

AudioLoopTest žádná

MotionDetected žádná

NoiseDetected žádná

KeyPressed monitorování klávesnice

KeyReleased monitorování klávesnice

CodeEntered monitorování klávesnice

CardEntered monitorování UID (karty/wiegand)
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Typ události Vyžadovaná privilegia uživatele

InputChanged monitorování V/V

OutputChanged monitorování V/V

SwitchStateChanged monitorování V/V

CallStateChanged monitorování hovorů/telefonu

RegistrationStateChanged monitorování hovorů/telefonu

TamperSwitchActivated žádná

UnauthorizedDoorOpen žádná

DoorOpenTooLong žádná

LoginBlocked žádná

UserAuthenticated žádná

CardHeld žádná

SilentAlarm žádná

ApLockStateChanged žádná

RexActivated žádná

AccessLimited žádná

PairingStateChanged žádná

SwitchesBlocked žádná

FingerEntered žádná

MobKeyEntered žádná
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Typ události Vyžadovaná privilegia uživatele

DoorStateChanged žádná

UserRejected žádná

DisplayTouched žádná
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Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Typ Povinný Výchozí

hodnota

Popis

include string Ne new Určuje, zda má být fronta událostí kanálu naplněna 

položkami z historie:

new – pouze nové události, které vzniknou až po 

vytvoření kanálu

all – všechny dosud zaznamenané událost včetně těch, 

které vzniknou až po vytvoření kanálu

-t – všechny dosud zaznamenané události za 

posledních  sekund včetně těch, které vzniknou až po t

vytvoření kanálu (např. -10)

filter list Ne bez 

filtru

Seznam typů požadovaných událostí (názvy typů 

událostí oddělené čárkou). Parametr je nepovinný a 

pokud není uveden, pak se v rámci kanálu předávají 

všechny dostupné typy událostí.

duration uint32 Ne 90 Definuje dobu v sekundách, po které bude kanál 

automaticky uzavřen, pokud na něm nebudou probíhat 

žádné operace čtení pomocí . Každým /api/log/pull

čtením z kanálu je automaticky životnost kanálu 

prodloužena o zde nastavenou hodnotu. Maximální 

možná hodnota je 3600 s.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje pouze identifikátor vytvořeného application/json
subscription.

Parametr Typ Popis

id uint32 Unikátní identifikátor vytvořeného subscription.
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Příklad:

GET /api/log/subscribe?filter=KeyPressed,InputChanged
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "id" : 2121013117
  }
}
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5.25 api log unsubscribe
Funkce  uzavře kanál odběru událostí (subscription) s daným /api/log/unsubscribe
identifikátorem. Po provedení funkce nebude možné daný identifikátor použít, tj. 
následná volání funkce , příp.  se stejným /api/log/pull /api/log/unsubscribe
identifikátorem skončí chybou.

Funkce je součástí služby a pro provedení funkce nejsou potřeba žádná Logging 
zvláštní privilegia uživatele.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Typ Povinný Výchozí

hodnota

Popis

id uint32 Ano – Identifikátor existujícího kanálu získaný při předchozím 

volání funkce ./api/log/subscribe

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/log/unsubscribe?id=21458715
{
  "success" : true,
}
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5.26 api log pull
Funkce  provádí čtení položek z fronty kanálu (subscription) a vrací /api/log/pull
seznam dosud nevyčtených událostí, příp. prázdný seznam, pokud žádná nová událost 
není k dispozici. Větší množství událostí jsou pak stahovány po dávkách o 128 
událostech.

Pomocí parametru  lze specifikovat maximální dobu, za jakou musí interkom timeout
vygenerovat odpověď. V případě, že ve frontě kanálu je alespoň jedna položka, 
odpověď je vygenerována okamžitě. V případě, že je fronta kanálu prázdná, interkom 
odloží odeslání odpovědi do doby, než vznikne nová událost, příp. vyprší nastavený 
timeout.

Funkce je součástí služby a pro provedení funkce nejsou potřeba žádná Logging 
zvláštní privilegia uživatele.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Typ Povinný Výchozí

hodnota

Popis

id uint32 Ano – Identifikátor existujícího kanálu vytvořeného 

předchozím voláním funkce ./api/log/subscribe

timeout uint32 Ne 0 Specifikuje zpoždění odpovědi (v sekundách) v 

případě, že fronta kanálu je prázdná. Výchozí hodnota 

0 znamená, že interkom odpovídá vždy okamžitě bez 

jakéhokoliv zpoždění.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje seznam událostí.application/json

Parametr Typ Popis

events array Pole objektu události. V případě, že během nastaveného timeoutu nenastala 

žádná událost, je pole prázdné.
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Příklad:

GET /api/log/pull
{
 
  "success" : true,
  "result" : {
    "events" : [
      {
        "id" : 1,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1437987102,
        "upTime" : 8,
        "event" : "DeviceState",
        "params" : {
          "state" : "startup"
        }
      },
      {
        "id" : 3,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1437987105,
        "upTime" : 11,
        "event" : "RegistrationStateChanged",
        "params" : {
          "sipAccount" : 1,
          "state" : "registered"
        }
      }
    ]
  }
}



2N TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz 74/138

Události
Každá událost v poli  obsahuje následující informace, které jsou společné pro events
všechny typy událostí:

Parametr Typ Popis

id uint32 Interní ID záznamu o události (32bit číslo, 1 po restartu interkomu, 

inkrementované s každou novou událostí)

utcTime uint32 Absolutní čas vzniku události (Unix Time, UTC – koordinovaný světový čas).

upTime uint32 Relativní čas vzniku události (počet sekund od restartu interkomu).

tzShift int32 Rozdíl mezi místním časem a časem UTC v minutách.

Přičtením této hodnoty k utcTime se získá místní čas vzniku události dle 

nastavení časové zóny v zařízení:

localTime = utcTime + tzShift * 60

event string Typ události ("KeyPressed", "InputChanged", ...)

params object Specifické parametry události.
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Událost DeviceState
Signalizuje změny stavu zařízení.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string Signalizovaný stav zařízení:

"startup" – generováno jednorázově po startu zařízení (vždy úplně první 

událost)

Příklad:

{
  "id" : 1,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1437987102,
  "upTime" : 8,
  "event" : "DeviceState",
  "params" : {
    "state" : "startup"
  }
}
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Událost AudioLoopTest
Signalizuje provedení automatického audio loop testu a jeho výsledek. Událost 

 je dostupná pouze na vybraných modelech se zadanou platnou licencí AudioLoopTest
. Událost je signalizovaná vždy po provedení automatického testu Enhanced Audio

(naplánovaného příp. manuálně spuštěného).

Parametr Typ Popis

result string Výsledek provedeného testu.

"passed" – test byl úspěšně proveden a nebyl zjištěn žádný problém

"failed" – test byl proveden, ale byl detekován problém s reproduktorem 

nebo mikrofonem v zařízení

Příklad:

{
  "id" : 26,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1438073190,
  "upTime" : 9724,
  "event" : "AudioLoopTest",
  "params" : {
    "result" : "passed"
  }
}
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Událost MotionDetected
Signalizuje detekci pohybu pomocí kamery. Událost je dostupná pouze na modelech 
vybavených kamerou. Událost se generuje pouze v případě, že v konfiguraci kamery 
interkomu je tato funkce povolena.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string Stav detektoru pohybu:

"in" – signalizuje začátek intervalu, ve kterém byl detekován pohyb

"out" – signalizuje konec intervalu, ve kterém byl detekován pohyb

Příklad:

{
  "id" : 2,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1441357589,
  "upTime" : 1,
  "event" : "MotionDetected",
  "params" : {
    "state" : "in"
  }
}
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Událost NoiseDetected
Signalizuje zvýšenou hladinu zvuku detekovanou pomocí zabudovaného nebo 
externího mikrofonu. Událost se generuje pouze v případě, že v konfiguraci interkomu 
je tato funkce povolena.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string Stav detektoru hluku:

"in" – signalizuje začátek intervalu, ve kterém byl detekován hluk

"out" – signalizuje konec intervalu, ve kterém byl detekován hluk

Příklad:

{
  "id" : 2,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1441357589,
  "upTime" : 1,
  "event" : "NoiseDetected",
  "params" : {
    "state" : "in"
  }
}
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Události KeyPressed a KeyReleased
Signalizuje stisk  nebo uvolnění  tlačítka nebo klávesy (KeyPressed) (KeyReleased)
numerické klávesnice.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

key string Kód stisknutého nebo uvolněného tlačítka:

"0" až "  – tlačítka numerické klávesnice9"

"%1" –  - tlačítka rychlé volby"%150"

"*" – tlačítko se symbolem * příp. telefonu

"#" – tlačítko se symbolem # příp. klíčku

Příklad:

{
  "id" : 4,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1437987888,
  "upTime" : 794,
  "event" : "KeyPressed",
  "params" : {
    "key" : "5"
  }
}
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Událost CodeEntered
Signalizuje zadání kódu uživatelem na numerické klávesnici interkomu. Událost se 
generuje pouze na zařízeních vybavených numerickou klávesnicí.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikáté zadání kódu se jedná.

direction string Směr průchodu:

"in" – příchod

"out" – odchod

"any" – průchod

Pozn.: Směr průchodu čtečky se nastavuje pomocí konfiguračního rozhraní 

interkomu.

code string Uživatelem zadaný kód, např. "1234". Kódy mají minimálně dvě číslice a 

kód  nelze použít."00"

type string  

uuid string Unikátní ID uživatele.

valid boolean Platnost zadaného kódu (tj. zda je kód zaveden v konfiguraci interkomu 

jako platný kód uživatele nebo jako platný univerzální kód spínače).

false – kód není platný

true – kód je platný
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Příklad:

{
  "id" : 128,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548078453,
  "upTime" : 1061,
  "event" : "CodeEntered",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 8,
    "direction" : "in",
    "code" : "1234",
    "type" : "user",
    "uuid" : "54877b0e-4cc3-c645-9530-6c7850f47a9c",
    "valid" : true
  }
}
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Událost CardEntered
Signalizuje přiložení RFID karty ke čtečce. Událost je dostupná pouze na modelech 
vybavených čtečkou RFID karet.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikáté přiložení karty se jedná.

direction string Směr průchodu RFID čtečky:

"in" – příchod

"out" – odchod

"any" – průchod

Pozn.: Směr průchodu čtečky se nastavuje pomocí konfiguračního rozhraní 

interkomu.

reader string Jméno RFID čtečky příp. Wiegand modulu, příp. jedna z následujících 

hodnot pro nemodulární modely interkomu:

"internal" – interní čtečka (2N IP interkomy)

"external" – externí čtečka připojená pomocí Wiegand interface

Pozn.: Jméno čtečky se nastavuje pomocí konfiguračního rozhraní 

interkomu.

uid string Jednoznačný identifikátor přiložené karty (číslo v hexadecimálním 

formátu, 6–16 znaků, podle typu karty).

uuid string Unikátní ID uživatele.

valid boolean Platnost přiložené RFID karty (tj. zda je uid karty přiřazeno jednomu z 

uživatelů v adresáři interkomu).

false – karta není platná

true – karta je platná
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Příklad:

{
  "id" : 60,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548078014,
  "upTime" : 622,
  "event" : "CardEntered",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 5,
    "direction" : "in",
    "reader" : "ext2",
    "uid" : "4BD9E903",
    "uuid" : "54877b0e-4cc3-c645-9530-6c7850f47a9c",
    "valid" : true
  }
}
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Události InputChanged a OutputChanged
Signalizuje změnu stavu logického vstupu  nebo výstupu (InputChanged)

Aktuální seznam dostupných vstupů a výstupů lze zjistit pomocí (OutputChanged). 
funkce ./api/io/caps

Parametry události:

Parametr Typ Popis

port string Název I/O portu.

state boolean Aktuální logický stav I/O portu:

false – neaktivní, log.0

true – aktivní, log.1

Příklad:

{
  "id" : 2,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1437987103,
  "upTime" : 9,
  "event" : "OutputChanged",
    "params" : {
      "port" : "led_secured",
      "state" : false
  }
}
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Událost SwitchStateChanged
Signalizuje změnu stavu spínače (viz konfigurace interkomu Hardware | Spínače).

Parametry události:

Parametr Typ Popis

switch uint32 Číslo spínače 1..4

state boolean Aktuální logický stav spínače:

false – neaktivní, log.0

true – aktivní, log.1

Příklad: 

{
  "id" : 2,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1437987103,
  "upTime" : 9,
  "event" : "SwitchStateChanged",
    "params" : {
        "switch" : 1,
        "state" : true
  }
}
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Událost CallStateChanged
Signalizuje vytvoření, ukončení příp. jinou změnu stavu probíhajícího hovoru.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

  string Specifikuje, zda se jedná o příchozí nebo odchozí hovor:

"incoming" – příchozí hovor

"outgoing" – odchozí hovor

  string Aktuální stav automatu hovoru:

"connecting" – probíhá sestavování hovoru (pouze odchozí hovory)

"ringing" – vyzvánění

"connected" – hovor spojen

"terminated" – hovor ukončen

peer string SIP URI volajícího (příchozí hovory) nebo volaného (odchozí hovory) 

účastníka.

session uint32 Jednoznačný identifikátor hovoru. Identifikátor hovoru lze dále použít ve 

funkcích ,  a ./api/call/answer /api/call/hangup /api/call/status

call uint32 TBD
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Příklad:

{
  "id" : 5,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1438064126,
  "upTime" : 660,
  "event" : "CallChanged",
  "params" : {
    "direction" : "incoming",
    "" : "ringing",
    "peer" : "sip:2229@10.0.97.150:5062;user=phone",
    "session" : 1,
    "call" : 1
  }
}
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Událost RegistrationChanged
Signalizuje změnu stavu registrace všech SIP účtů k SIP serveru.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

sipAccount uint32 Číslo SIP účtu, na kterém proběhla změna stavu:

1 – první SIP účet

2 – druhý SIP účet

  string Udává nový stav automatu registrace SIP účtu:

"registered" – účet byl úspěšně zaregistrován

"unregistered" – účet byl odregistrován

"registering" – probíhá registrace

"unregistering" – probíhá odregistrování účtu

Příklad:

{
  "id" : 3,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1437987105,
  "upTime" : 11,
  "event" : "RegistrationChanged",
  "params" : {
    "sipAccount" : 1,
    "" : "registered"
  }
}
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Událost TamperSwitchActivated
Signalizuje aktivaci ochranného spínače – otevření krytu zařízení. Funkce ochranného 
spínače musí být nakonfigurována v menu Digitální vstupy / Ochranný spínač.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

  string Stav ochranného spínače:

"in" – signalizuje aktivaci ochranného spínače (tj. otevření krytu zařízení)

"out" – signalizuje deaktivaci ochranného spínače (tj. zavření krytu zařízení)

Příklad:

{
  "id" : 54,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1441357589,
  "upTime" : 158,
  "event" : "TamperSwitchActivated",
  "params" : {
    "state" : "in"
  }
}
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Událost UnauthorizedDoorOpen
Signalizuje neautorizované otevření dveří. Vyžaduje připojení snímače otevřených 
dveří na jeden z digitálních vstupů a příslušné nastavení v menu Digitální vstupy | Stav 
dveří.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string Stav neautorizovaného otevření dveří:

"in" – signalizuje zahájení stavu neautorizovaného otevření

"out" – signalizuje ukončení stavu neautorizovaného otevření dveří

Příklad:

{
  "id" : 80,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1441367842,
  "upTime" : 231,
  "event" : "UnauthorizedDoorOpen",
  "params" : {
    "state" : "in"
  }
}
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Událost DoorOpenTooLong
Signalizuje dlouhé otevření dveří, resp. nezavření dveří do nastavené doby. Vyžaduje 
připojení snímače otevřených dveří na jeden z digitálních vstupů a příslušné nastavení 
v menu Digitální vstupy | Stav dveří.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string Stav dlouhého otevření dveří:

"in" – signalizuje zahájení stavu dlouhého otevření dveří.

"out" – signalizuje ukončení stavu dlouhého otevření dveří.

Příklad:

{
  "id" : 96,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1441369745,
  "upTime" : 275,
  "event" : "DoorOpenTooLong",
  "params" : {
    "state" : "out"
  }
}



2N TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz 92/138

Událost LoginBlocked
Signalizuje dočasné zablokování přístupu k webovému rozhraní z důvodu 
opakovaného zadání neplatného přihlašovacího jména nebo hesla.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

address string IP adresa, ze které bylo provedeno opakované přihlášení s neplatnými údaji.

Příklad:

{
  "id" : 5,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1441369745,
  "upTime" : 275,
  "event" : "LoginBlocked",
  "params" : {
    "address" : "10.0.23.32"
  }
}
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Událost UserAuthenticated
Signalizuje autentizaci uživatele a následné otevření dveří.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikátou autorizaci uživatele se jedná.

name string Specifikuje jméno uživatele z telefonního seznamu

uuid string Unikátní ID uživatele.

Příklad:

{
  "id" : 61,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548078014,
  "upTime" : 622,
  "event" : "UserAuthenticated",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 5,
    "name" : "Joseph",
    "uuid" : "54877b0e-4cc3-c645-9530-6c7850f47a9c"
  }
}
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Událost CardHeld
Signalizuje přiložení RFID karty ke čtečce delší než 4 s.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikáté přiložení karty se jedná.

direction string Směr průchodu RFID čtečky:

"in" – příchod

"out" – odchod

"any" – průchod

Pozn.: Směr průchodu čtečky se nastavuje pomocí konfiguračního rozhraní 

interkomu.

reader string Identifikace čtečky, která kartu načetla.

uid string Identifikátor uživatele.

valid string Platnos přiložené karty (tj. zda je karty zavedena v konfiguraci interkomu 

jako platná pro uživatele.).

false – karta není platná

true – karta je platná
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Příklad:

{    
  "id" : 9,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1516893493,
  "upTime" : 354,
  "event" : "CardHeld",
  "params" : {
    "ap" : 1,
    "session" : 4,
    "direction" : "out",
    "reader" : "ext2",
    "uid" : "3F00F318E7",
    "valid" : true
   }
}
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Událost SilentAlarm
Signalizuje aktivaci tichého alarmu.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikátý SilentAlarm se jedná.

name string Specifikuje jméno uživatele z telefonního seznamu.

uuid string Unikátní ID uživatele.

Příklad:

{
  "id" : 200,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548079445,
  "upTime" : 2053,
  "event" : "SilentAlarm",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 17,
    "name" : "Joseph",
    "uuid" : "54877b0e-4cc3-c645-9530-6c7850f47a9c"
  }
}
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Událost AccessLimited
Signalizuje odmítnutí zadaného uživatele.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

type string card, code, finger

state string Stav, možné hodnoty: in = aktivní, out = neaktivní.

Příklad:

{
    "id" : 408,
    "tzShift" : 0,
    "utcTime" : 1517302112,
    "upTime" : 408951,
    "event" : "AccessLimited",
    "params" : {
      "ap" : 0,
      "type" : "card",
      "state" : "in"
    }
}
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Událost PairingStateChange
Signalizuje párování s bluetooth rozhraním.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string pending

authId string Autorizační ID

Příklad:

{
        "id" : 197,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1516894499,
        "upTime" : 1360,
        "event" : "PairingStateChanged",
        "params" : {
          "state" : "pending",
          "authId" : "F2CAE955C9B4E81CD00E3A096E52543B"
        }
      }
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Událost SwitchesBlocked
Signalizuje zablokování zámků ochranným spínačem. Pokud je funkce povolena, po 
aktivaci ochranného spínače dojde k zablokování všech spínačů po dobu 30 minut. 
Blokování bude aktivní i po restartu zařízení.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string in, out

Příklad:

{
        "id" : 205,
        "tzShift" : 0, "utcTime" : 1516894667,
        "upTime" : 1528,
        "event" : "SwitchesBlocked",
        "params" : {
          "state" : "in"
        }
     }
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Událost FingerEntered
Signalizuje přiložení prstu ke čtečce otisků prstů.

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikáté přiložení prstu se jedná.

direction string Směr průchodu čtečky otisků prstů:

 – příchod"in"

 – odchod"out"

 – průchod"any"

Pozn.: Směr průchodu čtečky se nastavuje pomocí konfiguračního rozhraní 

interkomu.

uuid string Unikátní ID uživatele.

valid string Platnost otisku prstu (tj. zda je otisk prstu zaveden v konfiguraci interkomu 

jako platný otisk prstu uživatele).

 – otisk prstu není platnýfalse

 – otisk prstu je platnýtrue

Příklad: Načtení prstu zadaného uživatele

{
  "id" : 18,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548077595,
  "upTime" : 203,
  "event" : "FingerEntered",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 2,
    "direction" : "in",
    "uuid" : "54877b0e-4cc3-c645-9530-6c7850f47a9c",
    "valid" : true
  }
}
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 Načtení prstu nezadaného uživateleNeúspěšné zadání:

{
  "id" : 1368,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548145535,
  "upTime" : 62598,
  "event" : "FingerEntered",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 1,
    "direction" : "in",
    "valid" : false
  }
}
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Událost MobKeyEntered
Signalizuje autorizaci pomocí bluetooth čtečky.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikátou autorizaci pomocí Mobile KEY se jedná.

direction string Směr průchodu:

 – příchod"in"

 – odchod"out"

 – průchod"any"

Pozn.: Směr průchodu čtečky se nastavuje pomocí konfiguračního rozhraní 

interkomu.

authid string Mobile Key ID.

uuid string Unikátní ID uživatele.

valid string Platnost Mobile Key (tj. zda je Mobile Key zaveden v konfiguraci interkomu 

jako platný Mobile Key pro uživatele).

 – Mobile Key není platnýfalse

 – Mobile Key je platnýtrue
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Příklad:

{
  "id" : 161,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548079174,
  "upTime" : 1782,
  "event" : "MobKeyEntered",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 9,
    "direction" : "in",
    "authid" : "48c48155eed7ea1dbb0b4d534b7459b9",
    "uuid" : "54877b0e-4cc3-c645-9530-6c7850f47a9c",
    "valid" : true
  }
}
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Událost DoorStateChanged
Signalizuje změnu stavu dveří.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

state string opened, closed

Příklad:

{
        "id" : 240,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1516895295,
        "upTime" : 2156,
        "event" : "DoorStateChanged",
        "params" : {
          "state" : "opened"
        }     
}



2N TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz 105/138

Událost UserRejected
Signalizuje odmítnutí autorizace uživatele.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikáté odmítnutí autorizace se jedná.

name string Jméno uživatele.

uuid string Unikátní ID uživatele.

reason string apLocked, invalidTime, invalidProfile, invalidSequence, invalidCredential, 

authInterupted, timeout, switchDisabled

Příklad:

{
  "id" : 173,
  "tzShift" : 0,
  "utcTime" : 1548079274,
  "upTime" : 1882,
  "event" : "UserRejected",
  "params" : {
    "ap" : 0,
    "session" : 10,
    "name" : "Joseph",
    "uuid" : "54877b0e-4cc3-c645-9530-6c7850f47a9c",
    "reason" : "invalidCredential"
  }
}
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Událost DisplayTouched
Signalizuje dotyk na displeji.

Parametry události:

Parametr Typ Popis

x string Souřadnice bodu dotyku na displeji. Maximální hodnota je dána rozlišením 

displeje.

y string Souřadnice bodu dotyku na displeji.

dx string Změna souřadnic při posunu na displeji, může nabývat i záporné hodnoty. 

Maximální hodnota je dána rozlišením displeje.

dy string Změna souřadnic při posunu na displeji.

Příklad:

{
    "id" : 337,
    "tzShift" : 0,
    "utcTime" : 1517301424,
    "upTime" : 408263,
    "event" : "DisplayTouched",
    "params" : {
      "x" : 89,
       "y" : 100,
      "dx" : 0,
      "dy" : 0
    }
}
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Událost DtmfEntered
Signalizuje DTMF kód v hovoru.

{
    "id" : 86,
    "tzShift" : 0,
    "utcTime" : 1558522871,
    "upTime" : 3531,
    "event" : "DtmfEntered",
    "params" : {
      "code" : "00",
      "type" : "uni",
      "call" : 3,
      "valid" : true
 }
}

Parametr Typ Popis

code string Znění zadaného kódu.

type string Informuje, jaký typ kódu byl použit.

 – univerzální kód spínačeuni

 – uživatelský kóduser

call string ID hovoru.

valid string Platnost zadaného kódu (tj. platný univerzální kód spínače nebo platný 

uživatelský kód).

 – kód není platnýfalse

 – kód je platnýtrue
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Událost AccessTaken
Signalizuje přiložení karty v Anti-passback oblasti.

{
    "id" : 45,
    "tzShift" : 0,
    "utcTime" : 1558522709,
    "upTime" : 3369,
    "event" : "AccessTaken",
    "params" : {
      "ap" : 0,
      "session" : 2,
      "apbBroken" : false                
    }
}

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikáté přiložení karty v Anti-passback oblasti se jedná.

apbBroken string Platnost přiložené karty v Anti-passback oblasti.

 – oblast soft APB není aktivnífalse

 – oblast soft ABP je aktivní a je porušenatrue
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Událost ApLockStateChanged
Signalizuje změnu stavu (zapnuto/vypnuto) nouzového uzamčení.

{
    "id" : 35,
    "tzShift" : 0,
    "utcTime" : 1558522465,
    "upTime" : 3125,
    "event" : "ApLockStateChanged",
    "params" : {
      "ap" : 0,
      "state" : "in"                    
    }
}

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

state string Stav změny stavu.

 – signalizuje začátek intervalu nouzového uzamčení"in"

 – signalizuje konec intervalu nouzového uzamčení"out"
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Událost RexActivated
Signalizuje aktivaci vstupu, která je nastavena na tlačítko REX.

{
    "id" : 29,
    "tzShift" : 0,
    "utcTime" : 1558522162,
    "upTime" : 2822,
    "event" : "RexActivated",
    "params" : {
      "ap" : 1,                           
      "session" : 1
    }
}

Parametr Typ Popis

ap string Access Point, možné stavy: 0 = entry, 1 = exit.

session string Informuje, o kolikátou aktivaci REX tlačítka se jedná.

Událost LiftStatusChanged
Signalizuje detekci připojení/odpojení Lift Control modulu.

 {
        "id" : 2871,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1561540370,
        "upTime" : 73822,
        "event" : "LiftStatusChanged",
        "params" : {
          "module" : 0,
          "ready" : true
        }
 
},
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Parametr Typ Popis

module string Informuje o ID modulu.

ready string Informuje o stavu modulu.

false – odpojeno

true – připojeno

Událost LiftFloorEnabled
Signalizuje permanentní povolení přístupu na patro nebo trvalý přístup uživatele

 {
        "id" : 2850,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1561540011,
        "upTime" : 73463,
        "event" : "LiftFloorEnabled",
        "params" : {
          "type" : "user" 
          "floors" : [
            0, 1, 2, 3, 4
          ],
          "uuid" : "621a5a49-1f8b-d34c-9a8b-881055864deb",
        }
      },

 {
        "id" : 2855,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1561540016,
        "upTime" : 73468,
        "event" : "LiftFloorEnabled",
        "params" : {
          "type" : "public" 
          "floors" : [
            1, 4
          ],
        }
      },
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Parametr Typ Popis

type string Informuje, o jaký typ přístupu se jedná.

public – změna veřejného přístupu

user – při autentizaci uživatele

floors string Informuje o přístupných patrech.

Událost LiftConfigChanged
Signalizuje změnu nastavení řízení výtahu.

       {
        "id" : 2860,
        "tzShift" : 0,
        "utcTime" : 1561540163,
        "upTime" : 73615,
        "event" : "LiftConfigChanged",
        "params" : {
          "hash" : 11
        }
      },

Parametr Typ Popis

hash string Unikátní číslo změny konfigurace.



2N TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz 113/138

5.27 api audio test
Funkce  spustí automatický test zabudovaného mikrofonu a /api/audio/test
reproduktoru interkomu. Po provedení testu je výsledek zapsán do logu v zařízení jako 
událost .AudioLoopTest

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Audio
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Audio Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration a Enhanced Audio.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/audio/test
{
  "success" : true
}
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5.28 api email send
Funkce  odešle ze zařízení e-mail na uvedenou adresu. Pro správnou /api/email/send
funkci je potřeba nakonfigurovat službu SMTP v zařízení (tj. nastavit adresu SMTP 
serveru, správné přihlašovací údaje apod.)

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel Email
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání Email Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Parametry požadavku:

Parametr Popis

to Povinný parametr obsahující e-mailovou adresu pro doručení.

subject Povinný parametr specifikující předmět zprávy.

body Nepovinný parametr specifikující obsah zprávy (může obsahovat html značky). 

Pokud parametr není uveden, zpráva bude doručena bez obsahu.

pictureCount Nepovinný parametr specifikující počet přiložených obrázků z kamery. V případě, 

že není uveden, obrázky nejsou přiloženy. Parametr může nabývat hodnot <0, 5>.

timeSpan Časový rozsah snímků přiložených k emailu v sekundách. Parametr je nepovinný, 

implicitní hodnota 0.

width Nepovinné parametry nastavující rozlišení přiložených obrázků z kamery. Výška a 

šířka snímku musí odpovídat jedné z podporovaných variant (viz funkce api

)./camera/capsheight

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/email/send?to=somebody@email.com&subject=Hello&body=Hello
{
  "success" : true
}
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5.29 api pcap
Funkce  slouží ke stažení zaznamenaného provozu na síťovém rozhraní /api/pcap
zařízení (pcap soubor). Záznam síťového provozu lze také řídit pomocí funkcí /api

 a ./pcap/restart /api/pcap/stop

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání System Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo GET POST.

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď ve formátu  a stažený soubor lze přímo otevřít např. v application/pcap
programu Wireshark.

Příklad:

GET /api/pcap
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5.30 api pcap restart
Funkce  provede odstranění všech zaznamenaných paketů a znovu /api/pcap/restart
spustí záznam provozu na síťovém rozhraní zařízení.

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání System Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/pcap/restart
{
  "success" : true
}
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5.31 api pcap stop
Funkce zastaví zaznamenávání provozu na síťovém rozhraní zařízení./api/pcap/stop 

Funkce je součástí služby  a v případě použití autentizace je nutné, aby uživatel System
měl přiřazené privilegium . Funkce je dostupná pouze po zadání System Control
licenčního klíče zahrnujícího licenci Enhanced Integration.

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET POST

Funkce nemá žádné parametry.

Odpověď je ve formátu  a neobsahuje žádné parametry.application/json

Příklad:

GET /api/pcap/restart
{
  "success" : true
}
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5.32 api holidays
Funkce  slouží k vytváření/nastavování seznamu svátků./api/config/holidays

Pro tuto funkci lze použít metodu  nebo .GET PUT

Pro metodu nejsou definovány žádné parametry.GET 

Parametry požadavku pro metodu :PUT

Parametr Popis

blob-json Povinný parametr obsahující definici svátků (JSON)

Odpověď pro metodu je ve formátu  a obsahuje pole svátků. Data GET application/json
jsou ve formátu DD/MM[/YYYY], přičemž rok se uvádí, když svátek platí jen pro 
zadaný rok.

GET /api/config/holidays

{
 "success" : true,
 "result" : { "dates": [ "01\/01", "24\/12", "01\/04\/2018" ] } 
}

Formát JSON pro metodu  je stejný jako pro výsledek metody .PUT GET

{ "dates": [ "01\/01", "24\/12", "01\/04\/2018" ] }

Odpověď pro metodu je ve formátu  a neobsahuje žádné další PUT  application/json
parametry.

PUT /api/config/holidays

{ "success": true 
}
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5.33 api config holidays
Funkce  slouží k získání/nastavení seznamu svátků./api/config/holidays

Pro tuto funkci lze použít metody  nebo .GET PUT

Pro metodu nejsou definovány žádné parametry.GET 

Parametry požadavku pro metodu :PUT

Parametr Popis

blob-json Povinný parametr obsahující definici svátků (JSON).

Odpověď pro metodu je ve formátu  a obsahuje pole svátků. Data GET application/json
jsou ve formátu DD/MM[/YYYY], přičemž rok se uvádí, když svátek platí jen pro 
zadaný rok.

GET /api/config/holidays

{ "success" : true, "result" : { "dates": [ "01\/01", "24\/12", "01\/04\
/2018" ] } }

Formát JSON pro metodu  je stejný jako pro výsledek metody .PUT GET

{ "dates": [ "01\/01", "24\/12", "01\/04\/2018" ] }

Odpověď pro metodu je ve formátu  a neobsahuje žádné další PUT  application/json
parametry.

PUT /api/config/holidays

{ 
  "success": true
 
}
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5.34 api dir template
Funkce  slouží k vyhledávání šablony uživatelských polí./api/dir/template

Pro tuto funkci lze použít metodu .GET

Funkce nemá žádné parametry požadavku.

Odpověď je ve formátu  a obsahuje všechna dostupná uživatelská application/json
pole včetně výchozích hodnot. Dostupnost polí závisí na daném modelu.

Vrátit se mohou následující parametry:

Parametr Popis

uuid Identifikátor uživatele. Výchozí hodnota je prázdná. Když dojde k vytvoření 

nového uživatele, uuid buď poskytne volající, nebo se tento identifikátor 

automaticky vygeneruje v adresáři.

Formát uuid je "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX", kde X může 

být jakákoli hexadecimální číslice. Všechny nuly jsou rezervovány pro prázdný 

uuid.

deleted Příznak, že uživatel byl již vymazán. Vymazaní uživatelé zůstávají v adresáři, 

dokud jejich počet nedosáhne maximálního nastaveného počtu. Hlavním 

důvodem je zachování použitého identifikátoru uuid v evidenci.

timestamp Časová značka poslední změny parametrů. Časové značky se automaticky 

generují vzestupně v adresáři.

owner
Vlastník uživatele (2N My2N, 2N Access Commander, ...)*® ® 

name Jméno uživatele

photo Fotografie uživatele (vyžaduje DEVOPT_DIR_PHOTO)*

email E-mailová adresa uživatele (vyžaduje DEVOPT_SMTP_CLIENT)*

treepath Zobrazení cesty (cest) ve stromu (vyžaduje DEVOPT_DISPLAY_DIR)*

Uživatel se zobrazí na displeji, jen když je definována cesta ve stromu. Tato 

cesta vždy začíná lomítkem, za nímž mohou následovat názvy složek oddělené 

lomítkem. Končí-li cesta lomítkem, pak se jméno uživatele zobrazí na displeji. V 

opačném případě se poslední jméno zadané v této cestě použije jako alias 
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Parametr Popis

uživatele a zobrazí se na displeji místo uživatelského jména. Složky a/nebo 

uživatelé mohou mít nastavenu prioritu zobrazení na začátku seznamu. V 

současné době jsou podporovány priority nula (standardní priorita) a jedna 

(vysoká priorita). Priorita je určena číslem a oddělena dvojtečkou.

Je možné definovat více cest a oddělit je středníkem.

Při použití zvláštního znaku jako součásti názvu složky nebo aliasu je nutné před 

tento znak umístit zpětné lomítko.

Výchozí hodnota vrácená v šabloně je "/" a ukazuje uživatele v kořenové složce.

Příklad: /Recepce:1;/Firma/Oddělení/

Uživatel je zobrazen ve stromě s aliasem Recepce a vysokou prioritou a též v 

podsložce Oddělení složky Firma pod svým jménem.

deputy uuid zástupce uživatele (vyžaduje DEVOPT_DIR_DEPUTY)*

Prázdné pole uuid znamená, že zástupce se nepoužívá.

buttons Tlačítka přiřazená uživateli (seznam tlačítkových indexů se základem 1 

oddělených čárkou) (vyžaduje DEVOPT_BUTTONS)*

virtNumber Virtuální číslo (vyžaduje DEVOPT_PHONE a FEATURE_NUM_KEYPAD)*

Délka virtuálního čísla je dva až sedm znaků. První a poslední znak může být 

písmeno (A..Z), ostatní znaky musejí být číslice.

callPos[ ].peeri Telefonní číslo uživatele (vyžaduje DEVOPT_PHONE,  je v rozsahu <0; i

FEATURE_PBOOK_NUMBERS)*

callPos[ ].i

profiles

Profily, v nichž je číslo platné (vyžaduje DEVOPT_PHONE,  je v rozsahu <0; i

FEATURE_PBOOK_NUMBERS)*

Výchozí prázdná hodnota znamená, že číslo je vždy platné.

Podrobnosti o formátu a interní implementaci najdete v kap. .Časové profily 

callPos[ ].i

grouped

Zvolte “1”, jestliže je vyžadováno volání ve skupině na další telefonní číslo, 

výchozí hodnota “0” znamená nikoli ve skupině (vyžaduje DEVOPT_PHONE,  je i

v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)*

callPos[ ].i

ipEye

Adresa počítače s aplikací IP Eye (vyžaduje DEVOPT_PHONE a 

DEVOPT_PHONE_VIDEO,  je v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)*i
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Parametr Popis

access.

validFrom

Začátek platnosti autentizačních dat uživatele, default == 0 znamená, že platí 

vždy (vyžaduje DEVOPT_ACCESS_CONTROL)*

Počet vteřin od 1. ledna 1970, 0:00 UTC

access.validTo Konec platnosti autentizačních dat uživatele, default == 0 znamená, že platí 

vždy (vyžaduje DEVOPT_ACCESS_CONTROL)*

Počet vteřin od 1. ledna 1970, 0:00 UTC

access.

accessPoints[i

].enabled

Příznak, že přístup do AP je povolen, výchozí hodnota: TRUE (vyžaduje 

DEVOPT_ACCESS_CONTROL,  je v rozsahu <0; FEATURE_AP_COUNT)*i

access.

accessPoints[i

].profiles

Profily, v nichž jsou autentizační data uživatele platná. Výchozí prázdná hodnota 

znamená, že platí vždy (vyžaduje DEVOPT_ACCESS_CONTROL)*

Podrobnosti o formátu a interní implementaci najdete v kap. .Časové profily 

access.

virtCard

ID virtuální karty (vyžaduje DEVOPT_WIEGAND)*

access.

mobkey

Mobilní klíč uživatele, prázdná hodnota znamená, že se nepoužívá (vyžaduje 

DEVOPT_BLE_READER)*

access.

pairingExpired

Příznak, že párování mobilního klíče uživatele vypršelo (vyžaduje 

DEVOPT_BLE_READER)*

access.

apbException

Výjimka Anti-passback (vyžaduje DEVOPT_ANTI_PASSBACK)*

Výchozí hodnota je FALSE.

access.fpt Šablony otisků prstů uživatele (vyžaduje DEVOPT_FP_READER)*

access.pin PIN dveřního zámku (vyžaduje DEVOPT_SWITCH_USER_CODES)*

access.card[ ]i ID karty uživatele (vyžaduje DEVOPT_CARD_READER,  je v rozsahu <0; 1>)*i

access.code[ ]i Kódy uživatele (vyžaduje DEVOPT_SWITCH_USER_CODES,  je v rozsahu <0; i

FEATURE_SWITCH_ENTRIES)*

type Typ uživatele (vyžaduje DEVOPT_PBOOK_TYPE)*
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whitelisted Uživatel je uveden v seznamu privilegií (White list) pro příchozí hovory 

(vyžaduje DEVOPT_PHONE_WHITELIST)*

dtmf_code[ ]i DTMF kód pro odemykání v odpovídacích jednotkách (vyžaduje 

DEVOPT_UNLOCK_BUTTON and DEVOPT_UNLOCK_DTMF_CODES > 0)*

device_id Sériové číslo/MAC adresa zařízení uživatele (vyžaduje 

DEVOPT_PHONE_SERIAL_PAIRING)*

Upozornění

* Jedná se o vlastnosti interkomů, které se liší podle modelů. Dostupnost 
vlastností na jednotlivých modelech lze zjistit pomocí api teplate

Příklad

GET /api/dir/template

{
    "success" : true,
    "result" : {
    "series" : 843752385,
    "users" : [
        {
            "uuid" : "",
            "deleted" : false,
            "name" : "",
 
            "photo" : "",
            "email" : "",
            "treepath" : "\/",
            "virtNumber" : "",
            "deputy" : "",
            "buttons" : "",
            "callPos" : [
                {
                    "peer" : "",
                    "profiles" : "",
                    "grouped" : false,
                    "ipEye" : ""
                },
                {
                    "peer" : "",
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                    "profiles" : "",
                    "grouped" : false,
                    "ipEye" : ""
                },
                {
                    "peer" : "",
                    "profiles" : "",
                    "grouped" : false,
                    "ipEye" : ""
                }
            ],
            "access" : {
                "validFrom" : "0",
                "validTo" : "0",
                "accessPoints" : [
                    {
                        "enabled" : true,
                        "profiles" : ""
                    },
                    {
                        "enabled" : true,
                        "profiles" : ""
                    }
                ],
                "pairingExpired" : false,
                "virtCard" : "",
                "card" : [
                    "", ""
                ],
                "mobkey" : "",
                "fpt" : "",
                "pin" : "",
                "apbException" : false,
                "code" : [
                    "", "", "", ""
                ]
            },
            "timestamp" : 0,
            "type" : 0,
            "deviceId" : "54-5235-8974",
            "whitelisted" : "true",
            "dtmfCode" : [
               "1234", "4567"
            ] 
        }
    ]
 
 
 
 
}
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5.35 api dir create
Funkce  umožňuje vytvářet seznam uživatelů a nastavovat vybraná /api/dir/create
pole. UUID může poskytnout volající nebo se automaticky vygeneruje. Jestliže pole 
neexistuje nebo poskytnutá hodnota není akceptována, je volajícímu hlášena chyba a 
uživatel se nevytvoří.

Pro tuto funkci lze použít metodu .PUT

Parametry požadavku se ukládají ve formátu  v " ".application/json blob-dir_new

Parametr Popis

force Nepovinný příznak k vynucení vytvoření uživatele (výchozí hodnota je )false

Pokud uživatel s daným uuid již existuje a příznak  je nastaven na , stávající force true

uživatel se přepíše poskytnutými hodnotami. Ve zbývajících polích se nastaví výchozí 

hodnoty. V případě, že příznak  je nastaven na  nebo není určen, vrátí se force false

chybový kód EDIR_UUID_ALREADY_EXISTS.

users Pole uživatelů, které chcete vytvořit

Toto pole obsahuje objekty s definovanými poli a hodnotami. Dostupnost polí závisí 

na daném modelu a pole se dají získat pomocí funkce ./api/dir/template

Příklad

PUT /api/dir/template

{"users": [ { "uuid" : "01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF", "name" : 
"ABCD", "email" : "abcd@def.cz", "access" : { "pin" : "1234" } }, { "nam
e" : "ABCD2", "owner" : "My2N", "email" : "abcd2@def.cz" } ] } Response 
{ "success" : true, "result" : { "series" : "13481095957776941938", "use
rs" : [ { "uuid" : "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef", "timestamp" 
: 5 }, { "uuid" : "43fdab85-5e89-3f4b-9d54-1ddc1e6ff69c", "timestamp" : 
6 } ] } }

Parametr odpovědi  označuje sérii adresáře. Tato hodnota se generuje po series
továrním resetu zařízení a umožňuje volajícímu ověřit, že adresář zařízení je v 
očekávaném stavu. Volitelně lze také použít funkci k vyhledání právě  /api/dir/query
změněných položek adresáře.

Možné chybové kódy:
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Chybový kód Popis

EDIR_UUID_DOES_NOT_EXIST Uživatel se zadaným uuid neexistuje.

Uveďte existující uuid pro aktualizaci, vymazání nebo zjištění 

uživatele.

EDIR_UUID_IS_MISSING Povinný parametr uuid chybí.

Uveďte existující uuid pro aktualizaci, vymazání nebo zjištění 

uživatele.

EDIR_UUID_INVALID_FORMAT Neplatný formát parametru uuid.

Platný formát uuid je "XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-

XXXXXXXXXXXX", kde X může být jakákoli hexadecimální 

číslice. Všechny nuly jsou rezervovány pro prázdný uuid.

EDIR_UUID_ALREADY_EXISTS Nelze vytvořit nového uživatele s existujícím uuid.

Pokuste se vytvořit uživatele znovu s jiným uuid nebo 

vytvořte uživatele bez zadání uuid, ten se pak automaticky 

vygeneruje.

EDIR_FIELD_NAME_UNKNOWN Neznámý název pole.

Uveďte platný název pole pro funkce aktualizace, zjištění nebo 

dotazu. Seznam dostupných polí získáte pomocí funkce /api

./dir/template

EDIR_FIELD_NOT_AVAILABLE Pole není pro daný model interkomu dostupné.

Uveďte platný název pole pro funkce aktualizace, zjištění nebo 

dotazu. Seznam dostupných polí získáte pomocí funkce /api

./dir/template

EDIR_FIELD_VALUE_ERROR Hodnota pole nebyla akceptována, protože bylo porušeno 

pravidlo platnosti.

EDIRLIM_USER Byl dosažen maximální počet uživatelů v adresáři.

EDIRLIM_PHOTO Byl dosažen maximální počet fotografií v adresáři.

Noví uživatelé mohou být vytvořeni pouze bez fotografie.

EDIRLIM_FPT Byl dosažen maximální počet otisků prstů v adresáři.
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Chybový kód Popis

Noví uživatelé mohou být vytvořeni pouze bez otisku prstů.

EINCONSISTENT Pole adresáře jsou nekonzistentní.

access.validFrom musí být menší než access.validTo, pokud 

jsou oba parametry zadány.
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5.36 api dir update
Funkce  umožňuje aktualizovat seznam uživatelů pomocí zadaných /api/dir/update
polí. Uživatelé se identifikují pomocí UUID (povinné pole). Vymazané pole je 
ignorováno, pokud je zadáno. Jestliže pole neexistuje nebo zadaná hodnota není 
akceptována, volající obdrží chybovou hlášku a uživatel se neaktualizuje.

Pro tuto funkci lze použít metodu .PUT

Parametry požadavku se ukládají ve formátu  v .application/json "blob-dir_new"

Parametr Popis

users Pole uživatelů pro aktualizaci.

Toto pole obsahuje objekty s definovanými poli a hodnotami. Dostupnost polí závisí 

na daném modelu a pole se dají získat pomocí funkce . Pole uuid je /api/dir/template

povinné.
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Příklad

PUT /api/dir/update

{"users": [
  { "uuid" : "01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF",
    "name" : "ABCD123",
    "email" : "abcd_new@def.cz",
    "access" : { "pin" : "1234567" }  },
  { "uuid" : "43fdab85-5e89-3f4b-9d54-1ddc1e6ff69c",
    "name" : "ABCD2_new",
    "owner" : "" }
  ]
}
Response
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "series" : "13481095957776941938",
    "users" : [
      {
        "uuid" : "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
        "timestamp" : 7
      },
      {
        "uuid" : "43fdab85-5e89-3f4b-9d54-1ddc1e6ff69c",
        "timestamp" : 8
      }
    ]
  }
}

Parametr odpovědi  označuje sérii adresáře. Tato hodnota se generuje po series
továrním resetu zařízení a umožňuje volajícímu ověřit, že adresář zařízení je v 
očekávaném stavu. Volitelně lze také použít funkci /api/dir/query k vyhledání právě 
změněných položek adresáře.

https://2nwiki.2n.cz/display/DEV26/api+dir+query
https://2nwiki.2n.cz/display/DEV26/api+dir+query
https://2nwiki.2n.cz/display/DEV26/api+dir+query
https://wiki.2n.cz/display/HIPHA215CZ/.5.34.9+api+dir+query+v2.27
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5.37 api dir delete
Funkce  umožňuje vymazat seznam uživatelů podle jejich UUID (uuid je /api/dir/delete
povinné a jediné očekávané pole; ostatní pole jsou ignorována, pokud jsou zadána).

Pro tuto funkci lze použít metodu .PUT

Parametry požadavku se ukládají ve formátu  v " ".application/json blob-dir_new

Parametr Popis

owner Volitelný řetězec, umožňující vymazat všechny uživatele daného vlastníka.

Pokud není parametr  vyplněn, očekává se parametr .owner users

users Pole uživatelů pro vymazání.

Pole obsahuje objekty s uvedeným identifikátorem uuid.
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Příklad

Tento příklad vymazává všechny uživatele s uvedeným uuid.

PUT /api/dir/delete

{"users": [
  { "uuid" : "01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF" }
  ]
}
Response
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "series" : "13481095957776941938",
    "users" : [
      {
        "uuid" : "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
        "timestamp" : 7
      }
    ]
  }
}
 
This example deletes all users owned by My2N.
PUT /api/dir/delete
{"owner": "My2N"}
Response
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "series" : "13481095957776941938",
    "users" : [
      {
        "uuid" : "43fdab85-5e89-3f4b-9d54-1ddc1e6ff69c",
        "timestamp" : 8
      }
    ]
  }
}

Parametr odpovědi  series označuje sérii adresáře. Tato hodnota se generuje po 
továrním resetu zařízení a umožňuje volajícímu ověřit, že adresář zařízení je v 
očekávaném stavu. Volitelně lze také použít funkci  k vyhledání právě /api/dir/query
změněných položek adresáře.
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5.38 api dir get
Funkce  slouží k vyhledání polí daného seznamu uživatelů. Uživatelé se /api/dir/get
identifikují pomocí UUID (povinný parametr).

Pro tuto funkci lze použít metodu .POST

Parametry požadavku se ukládají ve formátu  v .application/json "blob-json"

Parametr Popis

fields Nepovinný parametr pro názvy polí.

Názvy polí se definují pomocí funkce , pole uuid a timestamp se /api/dir/template

vracejí vždy a nemusíte je zadávat.

Je možno požadovat skupiny polí pod skupinovým (rodičovským) názvem, jak je 

popsáno v následující tabulce.

Mohou nastat dva zvláštní případy parametru :fields

prázdné pole – vrátí se všechna dostupná pole

chybějící parametr – vrátí se všechna pole obsahující nedefaultní hodnoty

users Pole uživatelů pro zjištění hodnot.

Zadání skupiny

Název 

skupiny polí

Názvy polí

callPos callPos[ ].peer, callPos[ ].profiles, callPos[ ].grouped, callPos[ ].ipEyei i i i

(pro všechna  v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)i

callPos[ ]i callPos[ ].peer, callPos[ ].profiles, callPos[ ].grouped, callPos[ ].ipEyei i i i

(  is v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)i

callPos.peer callPos[ ].peer (pro všechna  v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)i i

callPos.

profiles

callPos[ ].profiles (pro všechna  v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)i i

callPos.

grouped

callPos[ ].grouped (pro všechna  v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)i i
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Název 

skupiny polí

Názvy polí

callPos.

ipEye

callPos[ ].ipEye (pro všechna  v rozsahu <0; FEATURE_PBOOK_NUMBERS)i i

access access.validFrom, access.validTo, access.accessPoints[ ].enabled, access.i

accessPoints[ ].profiles, access.virtCard, access.mobkey, access.pairingExpired, i

access.apbException, access.fpt, access.pin, access.card[ ], access.code[ ] (pro j k

všechna  v rozsahu <0; FEATURE_AP_COUNT), všechna  v rozsahu <0; 1> a i j

všechna  v rozsahu <0; FEATURE_SWITCH_ENTRIES)k

access.

accessPoints

access.accessPoints[ ].enabled, access.accessPoints[ ].profiles (pro všechna  v i i i

rozsahu <0; FEATURE_AP_COUNT)

access.

accessPoints

.enabled

access.accessPoints[ ].enabled (pro všechna  v rozsahu <0; i i

FEATURE_AP_COUNT)

access.

accessPoints

.profiles

access.accessPoints[ ].profiles (pro všechna  v rozsahu <0; i i

FEATURE_AP_COUNT)

access.card access.card[ ] (pro všechna  v rozsahu <0; 1>)i i

access.code access.code[ ] (pro všechna  v rozsahu <0; FEATURE_SWITCH_ENTRIES)i i
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Příklad

POST /api/dir/get

{ "fields": ["name", "email", "access.code", "callPos.peer", "callPos
[1].grouped"],
  "users": [ {"uuid" : "01234567-89AB-CDEF-0123-456789ABCDEF"} ] }
Response
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "series" : "2229480630597592840",
    "users" : [
      {
        "uuid" : "01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef",
        "name" : "ABCD",
        "email" : "abcd@def.cz",
        "callPos" : [
          {
            "peer" : ""
          },
          {
            "peer" : "",
            "grouped" : false
          },
          {
            "peer" : ""
          }
        ],
        "access" : {
          "code" : [
            "", "", "", ""
          ]
        },
        "timestamp" : 5
      }
    ]
  }
}

Parametr odpovědi  označuje sérii adresáře. Tato hodnota se generuje po series
továrním resetu zařízení a umožňuje volajícímu ověřit, že adresář zařízení je v 
očekávaném stavu. Volitelně lze také použít funkci  k vyhledání právě /api/dir/query
změněných položek adresáře.
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5.39 api dir query
Funkce  je podobná funkci . S tím rozdílem, že k vyhledání /api/dir/query /api/dir/get
požadovaných polí je třeba zvolit uživatele. Seznam požadovaných uživatelů je 
nahrazen zadáním iterátoru.

Pro tuto funkci lze použít metodu .POST

Parametry požadavku se ukládají ve formátu  v .application/json "blob-json"

Parametr Popis

fields Nepovinný parametr pro názvy polí.

Názvy polí se definují pomocí funkce , pole uuid a timestamp se /api/dir/template

vracejí vždy a nemusíte je zadávat.

Je možno požadovat skupiny polí pod skupinovým (rodičovským) názvem, jak je 

popsáno v následující tabulce.

Mohou nastat dva zvláštní případy parametru :fields

prázdné pole – vrátí se všechna dostupná pole

chybějící parametr – vrátí se všechna pole obsahující nedefaultní hodno t y

series Nepovinný parametr definující očekávanou sérii adresáře.

Tato hodnota se generuje po továrním resetu zařízení a umožňuje volajícímu ověřit, 

že adresář zařízení je v očekávaném stavu.

iterator Nepovinný objektový parametr definující iterátor dotazu.

V současné době je podporován jediný typ iterátoru, a to iterátor časové značky.

Iterátor časové značky má celočíselný parametr  timestamp , který označuje první 

, položku adresáře pro vrácení (poslední časovou značku vrací jakákoli funkce create

 nebo ). Jestliže je hodnota časové značky nulová nebo žádná, vrátí se update delete

všechny položky adresáře.

Odstraněné položky se vrátí, jestliže byla časová značka zadána nebo pokud byla 

položka vymazána po zahájení dotazu (originální uživatelská položka může již být 

uvedena v odpovědi).
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Příklad

POST /api/dir/query

{
  "series" : "2229480630597592840",
  "fields": ["name", "email", "access.code", "callPos.peer", "callPos
[1].grouped"],
  "iterator": { "timestamp" : 6 }
}
Response
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "series" : "2229480630597592840",
    "timestamp" : 5
  }
}

V případě, že je zadán  iterátor a jeho hodnota je nižší, než je obvyklé, timestamp
odpověď obsahuje pouze aktuální hodnotu série adresáře, časové značky a neplatné 
časové značky.Neplatná hodnota časové značky je poslední hodnotou časové značky, 
jejíž historie je neznámá. V takovém případě je třeba zaslat požadavek na celý obsah 
adresáře pomocí  iterátoru s hodnotou nula.timestamp

Příklad

POST /api/dir/query

{
  "series" : "2229480630597592840",
  "fields": ["name", "email", "access.code", "callPos.peer", "callPos
[1].grouped"],
  "iterator": { "timestamp" : 20000 }
}
Response
{
  "success" : true,
  "result" : {
    "series" : "2229480630597592840",
    "timestamp" : 78818,
    "invalid" : 65818
  }
}
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