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API pozwala Partnerom na 
korzystanie z różnorodnych metod, 
dzięki którym będą mogli pobrać te 
informacje, które są dla nich 
najważniejsze. Jeśli Partner nie będzie 
miał dostępu do API, wyświetli mu się 
odpowiedni komunikat wraz z 
informacją.

OPIS TECHNICZNY API
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Przy użyciu odpowiednich parametrów 
GET Partner ma możliwość wywołania 
dostępnych metod. Przy wywoływaniu 
metody może określić format 
zwróconych danych, czyli xml lub json.

JAK WYWOŁAĆ METODĘ ?
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Partner korzystając z tej metody 
może pobrać dane i linki do 
produktów usystematyzowanych 
według określonego schematu 
BRAND – PRODUCT - FILE. Jeśli 
plik należy wyłącznie do Brandu 
zostanie wyświetlony w 
strukturze BRAND - FILE. 
Struktura plików, została 
wyjaśniona na kolejnym slajdzie.

METODA GŁÓWNA: 
BRANDY PRODUKTY 
PLIKI

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl
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STRUKTURA PLIKU

Struktura pliku przedstawia 
wszystkie dane pliku
istniejące w bazie danych.
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LISTA
LOGOTYPÓW
PRODUKTÓW

Przy użyciu tej metody 
Partner uzyskuje listę 
logotypów produktów. 
Opcjonalnie każdy wynik 
może zawęzić do danego 
rynku.  

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/logotyp

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/logotyp
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LISTA PACKSHOTÓW
PRODUKTÓW

Metoda ta umożliwia 
Partnerowi pobranie 
wszystkich packshotów 
produktów. Partner może 
także wybrać listę 
packshotów
z określonego rynku lub 
o określonym rozmiarze.

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/packshot

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/packshot


8

LISTA CHPL

Dzięki tej metodzie Partner 
pobierze dokumenty CHPL 
wszystkich produktów. 
Listę CHPL może wybrać z 
podziałem na rynki.

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/chpl

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/chpl
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LISTA PRODUKTÓW

Metoda pozwalająca 
pobrać Partnerowi produkt 
z określonego rynku.

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/products

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/products
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LISTA PRODUKTÓW 
- opis

Metoda udostępniająca 
opis konkretnego produktu 
w 3 formach:

•tekst niesformatowany 
<description_html>

•opis html zgodny z 
formatem LekSeek 
<description_html>

•opis html bez 
formatowania stylu 
<description_html_clear>

http://dbapi.polpharma.net/api2/product/description/xml/1688
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LISTA
BRANDÓW

Metoda pozwalająca 
Partnerowi pobrać listę 
brandów Polpharmy.

http://dbapi.polpharma.net/api2/brands/xml

http://dbapi.polpharma.net/api2/brands/xml
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LISTA ULOTEK 
PRZYLEKOWYCH

Metoda pozwalająca 
Partnerowi pobrać listę 
ulotek dołączonych do 
opakowania produktów.

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/pil

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/pil
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LISTA SIL

Metoda pozwalająca 
Partnerowi pobrać listę 
plików zawierających SIL 
produktów Polpharmy.

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/sil

http://dbapi.polpharma.net/xml/pl/files/sil

