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1. IMPORTA FAILA STRUKTŪRA
Importa faila struktūras definīciju iespējams izgūt veidojot jaunu dokumentu. Dokumentiem,
kuriem ir ieslēgta importa funkcija, augšējā labējā pieejama spiedpoga “Eksportēt dokumenta
struktūru” (darbība Nr.4).

Attēls 1 – Dokumenta struktūras eksports

Dokumenta struktūra tiek importēta JSON formāta un arī importa dokuments ir veidojams JSON
formātā. Dokumenta struktūras definīcija sastāv no JSON masīva ar divu veidu objektiem:
 datu ievades lauku definīcijām (piemērā atzīmēts ar burtu “a”). Ievades lauka definīcija satur:
o

Lauka identifikatoru (field_id), kurš norādāms arī importa failā;

o

Lauka tipu (field_type), kas nosaka sagaidāmo ievades lauka formātu. Lauka tipam ir
informatīva nozīme un tas importa failā nav jānorāda;

o

Lauka nosaukums (field_name). Arī lauka nosaukumam ir tikai informatīva nozīme
un tas importa failā nav jānorāda;

o

Lauka vērtība (field_value), kas ir jāiekļauj importa failā un jāaizpilda ar
nepieciešamo vērtību.

 dinamisko rindu definīcijām. (piemērā atzīmēts ar burtu “b”). Dinamiskās rindas ir objekts, kas
sastāv no vairākiem apakš objektiem (rindām), kurām katrai ir vairāki datu ievades lauki. Datu
ievades lauku definīcijas ir identiskas iepriekš izskatītajām. Taču formējot importa failu ir jāievēro
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specifiska datu lauku identifikatoru veidošanas shēma. Pirmās dinamiskās rindas laukiem ir
saglabājams datu struktūras definīcijā norādītais identifikators. Nākamo rindu lauku
identifikatoriem galā jāpievieno rindas kārtas numurs. Piemēram, ja dinamiskās rindas lauka
identifikators ir “TESTS1”, tad importa failā pirmās rindas vērtībām norādāms šis pats
identifikators “TESTS1”, bet nākamajām pievienojams kārtas numurs - “TESTS11”, “TESTS12”,
“TESTS13”, … ,“TESTS1999”, utt.

Attēls 2 – Dokumenta struktūras faila piemērs
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Importējot ir datu laukiem ir jānorāda tikai lauka identifikators un lauka vērtība.

Attēls 3 – Importa faila struktūras piemērs
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2. DOKUMENTA IMPORTA PROCESS
Dokumenta importa process sastāv no šādiem soļiem:
1) Komersanta lietotājs uzsāk dokumenta aizpildīšanu;
2) Komersanta lietotājs izvēlas darbību “Importēt dokumentu”;

Attēls 4 – Dokumenta aizpildīšana no importa faila

3) Sistēma aizpilda dokumentu ar failā iekļautajiem datu laukiem;
4) Lietotājs pārskata dokumentu, papildina ar specifiskajiem laukiem (piemēram, izvēlnēm no
klasifikatoriem) un to iesniedz.
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