Information Technology Solutions
Asio® Lyhytkurssiohjelmisto koulutusta järjestävän
organisaation hallinnollisena työkaluna
Asio Data Oy:n kehittämä Asio Lyhytkurssiohjelmisto on
kehitetty

A S IO -D ATA O Y

tukemaan

erilaisten

koulutusta

tarjoavien

organisaatioiden toimintaa. Asio Lyhytkurssiohjelmisto pyrkii

Teknologiset

kattamaan kaikki perinteisesti kurssitukseen liittyvät seikat,

yleisiin ja laajalti käytössä oleviin avoimen

kuten

lähdekoodin

kurssihallinnon,

henkilö-

ja

yritysrekisterin,

ilmoittautumisten keräämisen ja käsittelyn, sekä laskutuksen,
Asio-Data O y on vuonna 1989

Asio Lyhytkurssiohjelma sijoittuu verkkopalveluna kattamaan

toksille ja varausorganisaa-

hallinnollisen näkymän, sekä julkisen näkymän asiakkaille, eli

tioille.

opiskelijoille ja muille koulutustarjonnasta kiinnostuneille.

tiko rkea ko ulu t, sekä e rila ise t ko u lu tu sta jä rje stä vä t

työkaluihin:

PHP,

MySQL, Apache.

mahdollistaa

kaksi kurssitarjonnan kannalta keskeistä osaa: organisaation

ovat m m . yliopistot, am m at-

(OSS)

perustuvat

Ohjelmisto on täysin selainkäyttöinen ja

(CRM).

o h je lm isto ra tka isu ja o p p ila i-

A s io -D ata O y:n a siakk aita

kehitysratkaisut

raportoinnin, markkinoinnin ja asiakkuudenhallinta-toiminnot

to im in ta n sa a lo itta n u t o h je lm istoa lan yritys, joka tuotta a

Asio Lyhytkurssiohjelmiston tietoja:

käytön

avoimen

kaikista

ja

tietoturvallisen

internetiin

kytketyistä

työasemista.

Kaikki ohjelmiston toiminnalliset piirteet on
suunniteltu kiinteässä yhteistyössä koulutus-

Julkinen

näkymä

vastaa yleensä

organisaation yleistä

verkkosivua. Lyhytkurssiohjelman julkinen näkymä voidaan
liittää

osaksi

muuta

sivustoa,

jolloin

koulutustiedot,

kurssiesitteet ja hakulomakkeet muodostetaan sivustolle
automaattisesti. Toinen laajempi ratkaisu on tuottaa koko

o p i s t o t . Ta r k e m p i l i s t a a s i a -

sivusto avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmällä

kasreferensseistä on nähtä-

(Drupal CMS), jota Asio-Data Oy on laajentanut liittymillä Asio

villä yritykse n kotisivulla :

Lyhytkurssiohjelmistoon,

w w w.asio .fi

saadaan saumattomasti koko sivuston käyttöön.

jolloin

kurssihallinnon

tiedot

toimintaa

harjoittavien

organisaatioiden

kanssa.

Toteutuksessa on huomioitu mahdolliset
tarpeet liittymille ulkoisiin järjestelmiin. Näitä
liittymiä on jo olemassa useita ja niitä
lisätään tarpeen mukaan jatkuvasti.

Lyhytkurssiohjelmisto toimii sekä Windows
että Linux -palvelimilla, ja sitä voidaan myös
käyttää sovellusvuokrauksena (SaaS), jolloin

Hallinnollinen

näkymä

on

tarkoitettu

organisaation

asiakas ei tarvitse omaa palvelinta.

työntekijöille ja sen käyttöä rajaavat rooleihin sidotut käyttäjä
kohtaiset

käyttöoikeudet.

Hallinnollisen

näkymän

kautta

muodostetaan kurssitarjonta, käsitellään ilmoittautumiset,
hoidetaan viestintä opiskelijoille ja opettajille (sähköposti- ja

Asio EduERP on oppilaitoksille suunniteltu
tuoteperhe, johon kuuluvat:

sms-viestit), muodostetaan todistukset, laskut, listaukset ja

–

Tilavarausohjelmisto

raportit.

–

Opetuksen suunnittelu

–

Työajanseuranta

–

Opintotarjotin

–

Majoitus

–

Lyhytkurssiohjelmisto

–

Opintojaksopalauteohjelmisto

–

Jäsenrekisteri

–

Opiskelijahallinto-ohjelmisto

Asio Lyhytkurssiohjelmisto on osa Asio-Data Oy:n laajempaa
oppilaitoksille tarkoitettua Asio EduERP-ohjelmistoperhettä.
Tämä ohjelmistoperhe on kokoelma toisiaan tukevia, mutta
samalla itsenäisiä, moduuleja, joista voidaan asiakkaan
tarpeiden

perusteella

muodostaa

sopivia

toiminnallisia

kokonaisuuksia.

Lisää tietoa Asio-Data Oy:n ohjelmistoista: www.asio.fi
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