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Integrationer mot befintliga system 
 

SiteInfo är förmodligen den bästa molnbaserade 

nivåövervakningstjänsten på marknaden. Den kombinerar 

funktionalitet med en enkel användning samt inkluderar 

den unika användbara översiktssidan.  

Kontinuerlig fjärrövervakning av tankar möjliggör kontroll och 

effektivitet av inventering och logistik. Den dagliga 

verksamheten blir problemfri, bekväm och möjliggör 

optimeringar för så väl logistik som minskade belastningar på 

miljön. Om det redan finns ett automatiskt mätsystem inom 

företaget är det ofta onödigt att installera ett helt nytt system 

för att få SiteInfos fördelar. Vi utvecklar kundunika 

integrationer för import och export via vår SiteInfo API 

integration - mot kund och konkurrentsystem.  

Sitelnfos styrka är att mätdata från alla interna och externa integrationer kan samsas och utnyttja SiteInfos alla 

funktioner. SiteInfo erbjuder avancerad Al-funktionalitet för att prognostisera produktvolymer framåt i tiden. 

Detta möjliggör optimal planering och logistik, baserat på informationen i Sitelnfo om hur många dagar till som 

produkten räcker. Logistiken kan då planeras bättre och enligt “just-in-time”. 

 

SITEINFO - IMPORT AV MÄTDATA 

SiteInfo API är en integration dit mätdata skickas från externa system som stödjer SiteInfo standard. Vår tekniska support på MCD ger 

gärna tillgång till API-gränssnittet och guidar dina utvecklare genom integrationsprocessen. 

Mätdata kan importeras från unika kund-, konkurrent-, lokala- och stationssystem. Anpassning för detta görs i projektform och utvecklas 

tillsammans med kunden. 

För överföring av mätdata rekommenderar vi SiteInfo API, men vi kan i vissa fall skapa lösningar mot kund- eller konkurrent webb-API 

och FTP-servrar. 

 

SITEINFO - EXPORT AV BEHANDLAD DATA 

SiteInfo API integrationen exporterar anläggning och mätdata både aktuell och historisk som standard.  

Kundunika lösningar för export av anläggning och mätdata kan utvecklas för affärssystem, webbportaler och transportsystem. 

För överföring av mätdata rekommenderar vi SiteInfo API, men vi kan i vissa fall skapa lösningar mot kund- eller konkurrent webb-API 

och FTP-servrar.  

API-INTEGRATIONEN ÄR SKALBAR, ANPASSNINGSBAR OCH PÅLITLIG 

I dokumentationen beskrivs i detalj: endpoints, konfigurationer, programexempel och datascheman. 

Den tekniska plattformens bas är Microsoft RESTful API med .NET Core 3.1(LTS), IdentityServer 4 med Oauth 2.0. Vi stödjer som 

standard XML och JSON-formaten. 

Våra utvecklare på MCD ger gärna tillgång till API-gränssnittet och guidar dina utvecklare genom integrationsprocessen samt utvecklar 

unika lösningar tillsammans med er. 
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