Skygd Client SDK

- en snabb lösning för att få larmfunktioner i din produkt
Skygd Client SDK är en färdig lösning för att snabbt och enkelt koppla nya
produkter och appar till existerande larmcentraler och andra system för
händelsehantering. Med Skygd Client SDK kan du utöka och differentiera din
befintliga produkt för att skapa nya tjänster och intäktsmöjligheter. Skygds
systemlösning hanterar alla typer av händelser, t ex personlarm, trygghetslarm och olika typer av tekniska larm. Den förmedlar även den larmande
enhetens identitet, larmkod och data enligt konfigurerbara regler.
Med Skygd Client SDK utvecklar du egna appar och produkter som integreras
direkt med Skygds server för händelsehantering via ett väldefinierat API.
Du får direkt tillgång till alla fördelar som Skygds system erbjuder. Samtidigt
som du sparar kostnader och tid som en egen utveckling och testning,
mot olika larmcentraler med olika protokoll, skulle innebära.
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Produkter utvecklade med Skygd
Client SDK kan anslutas till
larmcentraler på flera olika sätt:
1. Direkt anslutning till en befintlig larmcentral
om slutkunden redan har avtal med eller äger
en sådan.
2. Direkt anslutning till en befintlig larmcentral
där Skygd också kan förmedla kontakten, t ex
till CareTech eller Svensk Bevakningstjänst.
3. Anslutning till en ny larmcentral, t ex i ett servicecenter, baserad på Skygds molntjänster för
larmhantering (LC50).
Produkter kan också använda
sig av Skygds molntjänster för
distribuerade larm.
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Fördelar med Skygd Client SDK
och Skygds system:
• Ett enkelt och snabbt sätt att nå ut på marknaden
med nya larmlösningar.
• En stabil och utprovad lösning som stöder många
olika typer av klientplattformar.
• Oberoende av typ av klient så länge villkoren i API:et
är uppfyllda.
• Stöder både standardiserade (öppna) och företagsbundna protokoll för larmcentraler.
• Skygds system är redan uppkopplat till många
larmcentraler och används av både företag och
i den offentliga sektorn.

Snabbt att komma igång
SDK-paketet är komplett och innehåller API-beskrivning, manual och ett
standardavtal. Det går snabbt att komma igång med utvecklingsarbetet med
Skygd Client SDK. Den färdigutvecklade produkten verifieras och certifieras
av Skygd innan den får tas i bruk. Sedan skrivs ett kommersiellt avtal som
gör utvecklaren till en certifierad partner till Skygd med rätt att marknadsföra
sin egen lösning och tillhörande larmcentraluppkopplingar.

En färdig lösning
Skygd Client SDK vänder sig till utvecklare som vill integrera en väl fungerande
larmcentrallösning med sina egna produkter och tjänster. Lösningen kan kompletteras med tilläggsfunktioner som t ex separata larmknappar och fyrar för inomhuspositionering. En stor fördel med Skygds system är att det redan är uppkopplat
till befintliga larmcentraler. Dessutom har systemet ett inbyggt stöd för att sätta
upp nya egna larmcentraler och för att distribuera larm direkt till mottagare. Det
här gör att produkter och tjänster utvecklade med Skygd Client SDK direkt kan
säljas som ett komplett larmsystem eller ett system för händelsehantering.
SDK-paketet tillhandahålls kostnadsfritt efter tecknat licensavtal. I samband med
att den som utvecklat produkter eller tjänster med Skygds SDK säljer dem, tar
Skygd normalt betalt i form av en månadsavgift för anslutningen till Skygds system.

Stegen till att bli en certifierad Skygd-partner:
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Skygd är en ledande leverantör av snabba och lättanvända system och lösningar för händelsehantering, t ex personlarm,
trygghetslarm och tekniska larm. Vår moderna arkitektur baserad på molntjänster och mobil kommunikation kommer alla
våra kunder till godo. Tack vare den flexibla uppbyggnaden kan systemet snabbt och enkelt integreras med befintliga larmcentraler och användas tillsammans med andra system för händelsehantering.
Välkommen att kontakta oss för mer information!
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