Bouwen aan connectiviteit: de kracht van het
verbinden met uw gegevens met API's



Altijd controle over uw gegevens

Bouwen aan connectiviteit: de kracht van het verbinden met uw
gegevens met API's
With Priva’s APIs you can easily connect third-party applications - or your own software - to the data in
your building.

Waarom een API?
Als u eenvoudig en betrouwbaar toegang hebt tot de gegevens in uw gebouw, zijn de mogelijkheden
voor geoptimaliseerde operationele efficiëntie - en nauwkeurigere controle - eindeloos. Om dit
mogelijk te maken, zult u een API (Application Programming Interface) moeten gebruiken. Een API is de
manier waarop software met software praat.
De API's van Priva zijn heel eenvoudig te gebruiken. U kunt de set-up zelf uitvoeren en bepalen welke
software toegang moet hebben tot welke gegevens - en vanuit welk gebouw. Als u permissies en
toegang wilt wijzigen of aanpassen, hebt u de controle, omdat er geen re-engineering of toegang tot het
lokale systeem nodig is. In feite kan alles online worden gedaan, en in enkele seconden. Dit is niet
alleen sneller, het is ook kostenefficiënter. En het is veiliger.

Wilt u meer weten over onze API's?

Realtime gegevens API
De Priva Realtime Data API is een pakket dat bestaat uit twee elkaar aanvullende API's. Met de eerste
kunt u live gegevens van uw systeem opvragen, terwijl u met de tweede het systeem kunt besturen door
het nieuwe setpoints te sturen. Dit pakket is een add-on die beschikbaar is voor de Priva Digital
Services (PDS) Essentials en Plus pakketten.
Historische gegevens API (binnenkort beschikbaar!)
Verbind software met de Historische gegevens die in uw Priva pakket zijn opgeslagen. Het is een add-on
die beschikbaar zal zijn voor de Priva Digital Services (PDS) Essentials en Plus pakketten.
Self Service & Toegangscontrole
Met behulp van Toegangscontrole in de Building Operator applicatie, kunt u eenvoudig selecteren
welke gebouwen beschikbaar zijn voor de API. Bovendien is het eenvoudig om toegang te
geven/verwijderen aan specifieke applicaties die toegang hebben tot de API.

Haal het meeste uit uw data
Als u het meeste uit uw gegevens wilt halen, moet u er gemakkelijk toegang toe hebben. De API's van
Priva maken dit eenvoudiger dan ooit. Ze maken toegang tot real-time gegevens en opgeslagen
historische gegevens mogelijk. En ze maken het mogelijk om setpoints in het gebouw te wijzigen.

API's (Application Programming Interface) zijn de manier waarop software met andere software praat.
Met Priva's API's kunt u elke applicatie eenvoudig verbinden met de gegevens in uw gebouw. Of u nu
software van derden wilt gebruiken of uw eigen app wilt aansluiten.
Voor meer informatie over onze digitale diensten en onze verschillende plannen, klik hier

Eenvoudig software van derden
aansluiten
Met de Historische Data API kunt u
eenvoudig software van derden aansluiten
op uw historische gegevens.

Toegang tot live gegevens
Krijg eenvoudig toegang tot live gegevens
in uw gebouw met software van derden.

Zelfbediening & Toegangscontrole
Controleer de toegang tot de API en

selecteer eenvoudig welke gebouwen
beschikbaar zijn voor de API.

Wilt u weten hoe API's u kunnen helpen de gegevens in uw gebouw
optimaal te benutten?

Laat ons een berichtje achter en wij vertellen u alles over de
mogelijkheden!
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