API
API (usugi sieciowe)
Na tej stronie moesz uruchomi usugi sieciowe Twojego sklepu, dziki czemu narzdzia firm trzecich bd
miay dostp do Twoich danych. To sprawia, e interesujce narzdzia stan si dostpne dla Ciebie, lub
Twoich klientów.
API jest metod komunikacji pomidzy dona urzdzeniami za pomoc sieci. Opiera si to na znanych
zbiorach metod, formatów i praw dostpu, tak aby mona byo korzysta z zawartoci strony za
pomoc kadego autoryzowanego narzdzia. Przeczytaj wicej o tym w Wikipedii (http://en.
wikipedia.org/wiki/Web_service)
Strona rozpoczyna si tabel wymieniajc wszystkie istniejce klucze, jeli istniej. Klucz pozwala na
przyznanie unikalnego dostpu developerowi, który moe by uyty do powizania programu ze sklepem.
Dziel si nimi oszczdnie, bo raczej nie chcesz, eby zbyt wiele osób miao dostp do Twoich danych.

Nie kada aplikacja moe poczy si z PrestaShopem za pomoc API, moesz zadecydowa, które mog, co
mog zrobi. Kada aplikacja posiada unikalny klucz poczeniowy o okrelonych prawach dostpu.
Dodawanie nowego klucza

Nacinij "Dodaj nowy" aby przej do formularza kreacji klucza:
Klucz. Unikalny klucz. Moesz albo utworzy wasny, albo wygenerowa go naciskajc przycisk "generuj". Klucze wygenerowane s zazwyczaj
bezpieczniejsze, poniewa s trudniejsze do zamania.
Opis klucza. Przypomnienie dla kogo jest ten klucz i jakie daje prawa.
Wywietlany. Moesz wyczy klucz w kadej chwili, to pozwoli Ci na tymczasowe przyznanie praw do danych dla okrelonych kluczy.
Uprawnienia. Nie musisz dzieli wszystkich danych z kadym kluczem, moesz wybra poród szerokiego wachlarza uprawnie, podzielonego na
sekcje i typy dostpów. Moesz zadecydowa, e niektóre aplikacje mog mie dostp tylko do czci danych podczas gdy inne (na przykad te zwizane ze
zdaln obsug sklepu) mog mie prawa do edycji lub usunicia niemal wszystkiego. Ale pamitaj wybiera mdrze!

Konfiguracja

Dla bezpieczestwa upewnij si, e serwer na którym znajduje si Twój sklep wspiera poczenia SSL!
Konfiguracja jest do prosta:
Wcz API PrestaShop. Jeli nie chcesz dawa dostpu nikomu, to po prostu nie wczaj tej opcji.
Wcz tryb CGI dla PHP. tryb CGI jest specjalnym ustawieniem serwera Apache, gdzie okrelasz, e naley uywa PHP jako skryptu CGI anieli jako
moduu Apache. Zapytaj swojego dostawcy, które ustawienie bdzie dla Ciebie lepsze.

Deweloperzy mog znale dokumentacj, w jaki sposób budowa narzdzia wokó API PrestaShopa
na poniszej stronie: http://doc.prestashop.com/display/PS16
/Using+the+PrestaShop+Web+Service.

