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Předávání dokumentů k překladu 

Artlingua, a.s. je překladatelská agentura, která umožňuje svým klientům překlad důvěrných 

dokumentů tak, aby byla jejich důvěrnost po celou dobu zpracování zachována. Kromě 

odpovídajícího smluvního zajištění s dodavateli k tomu používá technické řešení, které umožňuje 

přenášet libovolné dokumenty zabezpečenou cestou, a to jak mezi klientem a agenturou, tak po celé 

cestě procesu zpracování dokumentu (k překladateli, korektorovi, atd.). 

 

Zabezpečený přenos dat od klienta k agentuře a od agentury ke klientovi je možný dvěma způsoby: 

- prostřednictvím WWW rozhraní „Klientského centra“ na adrese www.artlingua.cz/zakaznik 

- prostřednictvím webové služby s REST rozhraním - „Translation API“ 

Obě možnosti jsou dostupné pouze přes HTTPS protokol a zabezpečené 2048-bitovým certifikátem. 

Pro obě varianty je nutné uživatelské jméno a heslo, kterým se uživatel prokazuje a identifikuje, 

kombinace jména a hesla platná pro přístup do Klientského centra se dá použít i pro Translation API a 

vice versa. 

 

Klientské centrum je WWW rozhraní určené pro použití přímo uživatelem prostřednictvím webového 

prohlížeče. Umožňuje zadávat nové dokumenty k překladu, stahovat přeložené dokumenty, 

zobrazovat stav práce na překladu a zobrazovat přehled fakturace a jednotlivé faktury vystavené za 

překladatelskou činnost. Neumožňuje registrovat nového uživatele, o to je nutné požádat project 

managera Artlinguy. 

 

Translation API je REST rozhraní webové služby, které umožňuje zabezpečený přenos dokumentů 

mezi klientským softwarem a systémem společnosti Artlingua. Umožňuje zadávání nových překladů a 

stahování přeložených dokumentů, neumožňuje ale práci s fakturami. 

 

Implementace klientské aplikace pro Translation API 
Translation API je jednoduchá REST webová služba na adrese 

https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/ 

Pro snadnou implementaci využití této služby do klientského software jsou k dispozici následující 

připravené pomůcky: 

- referenční dokumentace (tento text) 

- WWW stránka s ukázkovým formulářem, který produkuje POST request ve formátu, který 

webová služba dokáže konzumovat - http://www.artlingua.cz/customer/translationapitest/ 

- parametr „test“ - pokud se zapne, je možné požadavky na webovou službu zasílat v 

testovacím režimu, kdy je požadavek verifikován a ověřena jeho platnost, ale není proveden 

- klientská třída TranslationAPI_v1 v jazyce PHP, která umožňuje přímé využití webové služby z 

PHP skriptů 

- klientská třída Artlingua.TranslationAPI.Client v jazyce C#, která umožňuje přímé využití 

webové služby z Windows aplikaci v jazyce C# 

 

  

http://www.artlingua.cz/zakaznik
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/
http://www.artlingua.cz/customer/translationapitest/


Použití webové služby 

Webová služba používá pouze jeden hlavní koncový bod 

https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation a to ve dvou režimech. Nejjednodušší způsob 

využití je bez přihlášení uživatele – není potřeba žádný uživatelský účet, existuje pouze jediná funkce, 

není žádný stav nebo session. Dá se použít pouze pro předání nového dokumentu k překladu. 

Víceméně nahrazuje zaslání dokumentu mailem zabezpečeným způsobem předání dokumentu. Pro 

tento nejjednodušší způsob se použije požadavek POST  

https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation user_mode = unregistered. 

 

Druhá možnost využívá stejný koncový bod a je možné přes ni: 

- registrovat uživatele 

POST  https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation user_mode = register 

- zadat nový dokument k překladu 

POST https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation user_mode = registered 

- získat seznam zpracovávaných překladů 

GET https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation 

- stáhnout výsledek jednoho překladu 

GET https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation/{id}/ 

V tomto případě klientská aplikace nejprve zaregistruje uživatele, přístupové údaje si uloží a pak 

může opakovaně zasílat dokument k překladu, zjišťovat stav překladu a stahovat přeložené 

dokumenty. 

 

Existuje možnost pomocí speciálního volání POST https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/session 

získat jednorázový přístupový token uživatele, který je možné využit pro otevření WWW stránky s 

Klientským centrem už s přihlášeným uživatelem, jehož přístupové údaje byly předány při volání 

webové služby. 

 

Příklad využití 
Možnost 1: v aplikaci implementovat jednoduchý způsob zadání překladu pomocí předání v režimu 

user_mode unregistered, kde budou předvyplněné kontaktní údaje uživatele aplikace. Další 

komunikace mezi Artlingua, a.s. a uživatelem už bude probíhat jiným způsobem – telefonicky, e-

mailem. 

Výhodou je jednoduchá implementace, možnost využití z desktopových i WWW aplikací a předávání 

dokumentů k překladu zabezpečeným komunikačním kanálem. Nevýhodou je nutnost další 

komunikace jinou cestou včetně předání přeloženého dokumentu. 

 

Možnost 2: v aplikaci na základě uložených kontaktních informací uživatele provést registraci a 

umožnit uživateli u jednotlivých dokumentů, se kterými v aplikaci pracuje, jejich předání k překladu. 

Při předání se využije registered přístup a je buď zadáno referenční číslo (pokud jsou v klientské 

aplikaci dokumenty nějak označkovány) nebo je zjištěno ID nově zadaného dokumentu na straně 

Artlinguy. 

https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation/%7bid%7d/
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/session


Poté je možné periodicky kontrolovat seznam rozpracovaných dokumentů a podle referenčního čísla 

nebo ID zkontrolovat, zda je daný dokument už hotov. Stav dokumentu může být zobrazen uživateli a 

buď hned po dokončení nebo až na základě požadavku uživatele stáhnout výsledný překlad, který se 

podle referenčního čísla nebo ID napáruje k původnímu zdrojovému dokumentu. 

 

  



Reference Translation API 

 

Návratové hodnoty 
 

Odpověď na HTTP požadavek má vždy jeden z těchto status kódů: 

- 200 OK – požadavek byl úspěšně zpracován 

- 400 Bad Request – požadavek nebyl zpracován, protože některé vstupní údaje byly chybné 

- 500 Internal Server Error – došlo k chybě ve zpracování požadavku 

 

Tělo odpovědi je odpověď serializovaná jako JSON (MIME typ těla odpovědi je application/json). V 

případě úspěchu obsahuje odpověď datovou strukturu podle typu požadavku (typicky obsahuje 

položku success = true a případně nějaké další), v případě chyby je to serializovaný objekt se dvěma 

položkami – errorcode, což je číselný kód chyby, ke které došlo (viz seznam chybových kódů) a 

errormessage, což je člověkem čitelný textový popis chyby. 

 

Výjimkou je stahování výsledku překladu, kde není tělem odpovědi JSON serializovaná struktura, ale 

přímo data souboru a Content-type není nastaven na application/json, ale na MIME-typ odpovídající 

obsahu souboru. 

 

Metody volané prostřednictvím API  
 

POST https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation - 

user_mode=nonregistered 

Zadá nový požadavek na překlad (nepřihlášený uživatel) 

- test (on/““) ... Pokud je zadáno, tak požadavek nebude skutečně vyřešen, pouze ověřena jeho 

platnost a vrácena případná chybová hláška 

- custCompany (string) ... Název společnosti 

- custCompanyId (string) ... IČO 

- custName (string) ... Jméno a příjmení uživatele (osoby, která bude překlad přebírat) 

- custPhone (string) ... Telefon uživatele 

- custMail (string) ... Mailová adresa uživatele 

- directPurchaseOrder (on/““) ... Překlad je rovnou zadán jako objednávka, je možné na něm 

hned začít pracovat bez potvrzování mailem nebo telefonicky 

- refNum (string) ... Referenční číslo zákazníka (může se použít pro získání výsledků překladu, 

pokud je jednoznačně) 

- file[] ... Jeden nebo více souborů, které se mají přeložit – musí být zasláno jako HTML 

formulář s kódováním multipart/form-data, ale může obsahovat více přiložených souborů 

(název pole musí mít pro všechny soubory stejné jméno „file[]“) 

- sourceLanguage (string) ... Dvojpísmenný ISO 639-1 kód jazyka, ve kterém je vstupní 

dokument 

https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation


- targetLanguage (string) ... Dvojpísmenný ISO 639-1 kód jazyka, do kterého se mají soubory 

přeložit 

- courtCertified (on/““) ... Zda má být překlad vyhotoven jako soudně ověřený 

- proofReading (on/““) ... Zda má být překlad vyhotoven včetně korektury (doporučeno) 

- express (on/““) ... Zda má být překlad vyhotoven v expresním termínu (termín bude potvrzen 

telefonicky nebo mailem) 

- dueDate (string YYYY-MM-DD HH:MM) ... Požadovaný termín odevzdání překladu 

- moreInfo (string) ... Textový komentář klienta k zadání překladu 

Vrací success=true v případě úspěchu, errorcode a errormessage při chybě 

 

POST https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation - user_mode=register 

Zaregistruje nového uživatele pro používání API a zákaznické sekce stránek  

Artlingua.cz 

- test (on/““) ... Pokud je zadáno, tak požadavek nebude skutečně vyřešen, pouze ověřena jeho 

platnost a vrácena případná chybová hláška 

- userName (string) ... Nové uživatelské jméno (musí být ve formě jmeno_prijmeni) 

- password (string) ... Nové heslo 

- custCompany (string) ... Název společnosti 

- custCompanyId (string) ... IČO 

- custName (string) ... Jméno a příjmení uživatele (osoby, která bude jméno a heslo používat) 

- custPhone (string) ... Telefon uživatele 

- custMail (string) ... Mailová adresa uživatele 

Vrací success=true v případě úspěchu, errorcode a errormessage při chybě 

 

POST https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation - user_mode=registered 

Zadá nový požadavek na překlad (přihlášeny uživatel) 

- test (on/““) ... Pokud je zadáno, tak požadavek nebude skutečně vyřešen, pouze ověřena jeho 

platnost a vrácena případná chybová hláška 

- userName (string) ... Uživatelské jméno 

- password (string) ... Heslo 

- directPurchaseOrder (on/““) ... Překlad je rovnou zadán jako objednávka, je možné na něm 

hned začít pracovat bez potvrzování mailem nebo telefonicky 

- refNum (string) ... Referenční číslo zákazníka (může se použít pro získání výsledků překladu, 

pokud je jednoznačně) 

- file[] ... Jeden nebo více souborů, které se mají přeložit – musí být zasláno jako HTML 

formulář s kódováním multipart/form-data, ale může obsahovat více přiložených souborů 

(název pole musí mít pro všechny soubory stejné jméno „file[]“) 

- sourceLanguage (string) ... Dvojpísmenný ISO 639-1 kód jazyka, ve kterém je vstupní 

dokument 

- targetLanguage (string) ... Dvojpísmenný ISO 639-1 kód jazyka, do kterého se mají soubory 

přeložit 

- courtCertified (on/““) ... Zda má být překlad vyhotoven jako soudně ověřený 

- proofReading (on/““) ... Zda má být překlad vyhotoven včetně korektury (doporučeno) 

https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation


- express (on/““) ... Zda má být překlad vyhotoven v expresním termínu (termín bude potvrzen 

telefonicky nebo mailem) 

- dueDate (string YYYY-MM-DD HH:MM) ... Požadovaný termín odevzdání překladu 

- moreInfo (string) ... Textový komentář klienta k zadání překladu 

Vrací success=true v případě úspěchu, errorcode a errormessage při chybě 

 

GET https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation 

Zjistí seznam rozpracovaných projektu 

Překlad je v seznamu, dokud se na něm pracuje a nebyl ještě klientem odsouhlasen a uzavřen, pak už 

v seznamu vůbec není 

Možné stavy překladu tedy jsou: INPROGRESS - pracuje se na něm, READY - překlad je připraven ke 

stažení, vůbec není v seznamu - už byl vyfakturován a uzavřen 

- userName (string) ... Uživatelské jméno 

- password (string) ... Heslo 

Vrací JSON serializované pole objektů, z nichž každý obsahuje hodnoty id (vnitřní identifikace 

požadavků o překlad na serverů), refnum (klientská identifikace požadavků o překlad), state (stav 

překladu: INPROGRESS nebo READY) 

V případě chyby vrací errorcode a errormessage 

 

GET https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation/{id} 

Stáhne výsledný přeložený dokument k projektu id do paměti 

- userName (string) ... Uživatelské jméno 

- password (string) ... Heslo 

- id (string) ... Referenční číslo (přidělené klientem, funguje jen pokud je jednoznačně) nebo ID 

(přidělené serverem, vždy jednoznačně) 

Vrací binární data souboru v případě úspěchu, errorcode a errormessage při chybě (pokud obsahuje 

dokument jeden soubor, je to přímo ten soubor, pokud jich obsahuje více, je to zip se všemi soubory) 

 

POST  https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/session 

Autorizuje uživatele a vytvoří novou session, přístupnou prostřednictvím tokenu (bez nutnosti 

vkládat jméno a heslo) 

- test (on/““) ... Pokud je zadáno, tak požadavek nebude skutečně vyřešen, pouze ověřena jeho 

platnost a vrácena případná chybová hláška 

- userName (string) ... Uživatelské jméno 

- password (string) ... Heslo 

V případě úspěchu vrací success=true a hodnoty token (přístupový token zaslaný serverem) a url (URL 

pro přímý login uživatele zaslané serverem - obsahuje token). 

V případě chyby vrací errorcode a errormessage 

 

https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/translation/%7bid%7d
https://www.artlingua.cz/customer/api/v1/session


Seznam chybových kódů 
 

1001 ... API_ERROR_HTTPS_ONLY 

1002 ... API_ERROR_UNKNOWN_METHOD 

1003 ... API_ERROR_UNKNOWN_API 

1004 ... API_ERROR_NO_USERNAME 

1005 ... API_ERROR_NO_PASSWORD 

1006 ... API_ERROR_FAILED_TO_LOGIN 

1007 ... API_ERROR_PROJECT_NOT_FOUND 

1008 ... API_ERROR_DOCUMENTS_NOT_AVAILABLE 

1009 ... API_ERROR_NO_DOCUMENTS 

1010 ... API_ERROR_MULTIPLE_PROJECTS 

1011 ... API_ERROR_UNKNOWN_USER_MODE 

1012 ... API_ERROR_CUST_INFO_MISSING 

1013 ... API_ERROR_NOT_FOR_UNREGISTERED 

1014 ... API_ERROR_DUPLICATE_USER 

1015 ... API_ERROR_INVALID_CREDENTIALS 

1016 ... API_ERROR_FILE_UPLOAD 

 

11 ... API_ERROR_READING_DATA 

12 ... API_ERROR_WRITING_DATA 

13 ... API_ERROR_WRITING_FILE 

 

Třídy pro klienty v C# a PHP 
 

Pro C# a PHP jsou připraveny ukázkové třídy, umožňující přímé využití Translation API v klientských 

projektech. 

 

Obě třídy mají property Test, při jejímž nastavení klient posílá všechny požadavky s nastavenou 

hodnotou „test“ a je tedy možné využít pro testování funkčnosti. 

 

Pro hlášení chyb má třída v PHP funkci GetLastError, která při zavolání po nezdařeném volání některé 

funkce vrátí chybový kód i chybovou hlášku jako výstupní parametr. 

Třída v C# má property LastErrorCode a LastMessage, které jsou nastaveny po každém neúspěšném 

volání.  

 

Třída klienta v C# přidává navíc k chybovým kódům vraceným serverem i své vlastní chybové kódy: 

 

-1 ... FailedToParseResponse 

-2 ... ResponseDoesntContainErrorCode 



-3 ... FailedToWriteFile 

-4 ... FileAlreadyExists 

-5 ... NoTokenInResponse 


