Asio ERP Ohjelmistoperhe
Asio ERP on tila- ja resurssivaraustoiminnallisuutta tarvitseville organisaatioille suunniteltu laajaalainen ja mittavan käyttäjäkunnan saavuttanut ohjelmistoperhe. Sen perustana on Asio
Tilavarausohjelma, joka on laajassa käytössä mm. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa,
urheiluseuroissa ja muissa varaustoimintaa harjoittavissa ympäristöissä (esim. Kongressikeskus
Dipoli, Helsingin Musiikkitalo).
Ohjelmiston referenssit löytyvät osoitteesta
http://asio.fi/references_all.shtml
Asio ERP Ohjelmistoperheen pääosiot ovat Tilavarausohjelmisto (Resurssien hallinta) sekä sen
lisäosiot Majoitusten hallintaohjelma, Lyhytkurssiohjelma, akateemiseen oppimisympäristöön
suunniteltu Opetuksen suunnitteluohjelma (Lukujärjestys), Markkinointiohjelma ja
tekstiviestien ja sähköpostin lähetykseen kehitetty Asio-Sanomapalvelin. Lisäksi saatavilla on
lukuisia muita erityyppisten organisaatioiden tarpeisiin kehitettyjä ohjelmistomoduuleja.

Asio™ ERP Ohjelmistoperhe
Majoitus ja pitkäaikaiset
resurssivaraukset

Tilavarausohjelmisto

Lyhytkurssiohjelma

- Tuotteet
- Myyntipalvelu, laskutus
- Raportointi
-Tapahtumatiedotteet,
uutiset
- Kalenteritietojen selailut
- Asiakas- ja henkilörekisterit
- Kurssit, tutkinto-ohjelmat
- Ravintolat, orderit

Opetuksensuunnittelu
(lukujärjestykset)
Markkinointiohjelma
Sanomapalvelin
Muita osioita:
Työajan suunnittelu
Toiminnanohjaus
Opintotarjotin
Kurssipalauteohjelma
Etäopetuksen tuki

- Tilat, henkilöt, välineet

Integrointimahdollisuus
opiskelijahallintoon
Oodi, Winha, ProCapita, Helmi,
Symsi, Asio

LDAP /AD /
Shibboleth
Exchange/ /
Exchange
Outlook
Outlook
WebCal
Taloushallinto
Henkilöstöhallinto
Lukujärjestys
Untis, Mimosa, Kurre
Excel

Asio Lukkari
Asio EduApp
Asio Notification

* Asio™ on Suomessa rekisteröity tavaramerkki.

Asio ERP on täysin internetselainkäyttöinen kokonaisuus. Ratkaisu voidaan toimittaa asiakkaan
omalle palvelimelle asennettuna tai Asio-Datan ylläpitämänä ASP-palveluna. Ratkaisu integroituu
useisiin olemassa oleviin ulkoisiin järjestelmiin kuten henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmiin.
Asio-ohjelmistot pohjautuvat vapaan lähdekoodin ohjelmiin MySQL (tietokanta), Apache(Webpalvelin) ja PHP (kehitin ja toimintatuki). Ohjelmisto toimii Linux- ja Windowskäyttöjärjestelmissä. PHP, Apache ja Linux ovat niin sanottuja avoimen lähdekoodin ohjelmia ja
käyttäjälle veloituksettomia. Ohjelmilla on käyttäjäkohtaisesti määriteltävissä olevat suomen- ja
englannin kielinen käyttöliittymät. Julkisen puolen näkymissä on myös mahdollista käyttää myös
ruotsia.
Ohjelmisto tukee ulkoista autentikointia (esim. Active Directory, Shibboleth) ja sisältää WebCalliitännän sekä tarpeen mukaisesti laadittuja API-rajapintoja varaus- ja muiden tietojen siirtämiseksi
organisaation nettisivustoon tai muihin järjestelmiin.
Ohjelmiston viestintämahdollisuudet ovat laajat. Perinteisen sähköpostin ja tekstiviestinnän
täydentäjäksi/vaihtoehdoksi on viime vuosina kehitetty notifikaatioiden lähetyspisteitä, joista
esimerkiksi tieto peruuntuneesta oppitunnista siirtyy opiskelijan mobiiliin nykyaikaisella
ilmoitustekniikalla (Mobile notification).
Asio -ohjelmia on käytössä kymmenissä organisaatioissa, mm. yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa. Arvioimme, että ohjelmiamme käyttää päivittäin lähes 200.000 käyttäjää.
Ohjelmat voidaan ottaa käyttöön myös erillisinä. Ohjelmakuvaukset on esitetty alempana tässä
dokumentissa.

Asio-Data Oy – Luotettava Asiantuntijayritys
Asio-Data on Suomen johtava oppilaitosten tilavarausohjelmistotoimittaja yli 20 vuoden
kokemuksella. Viime vuosina toiminta on laajentunut muillekin toimialoille, mm. urheiluseurojen
kenttävarauksiin.
Vuosittain järjestettävillä Asio-käyttäjäpäivillä asiakkaamme voivat suoraan vaikuttaa
ohjelmistomme toiminnallisuuksien kehitykseen. Asio-Datan luottoluokitus on korkein
mahdollinen.

Asio ERP on ollut Helsingin Teknillisen Korkeakoulun ja Aalto-yliopiston käytössä jo vuosia.
Helsingin Teknillinen Korkeakoulu arvioi aikanaan, että ohjelma säästää satoja tunteja opettajien ja
muiden oppilaitoksen työntekijöiden työaikaa vaikuttaen suoraan työntekijöiden tuottavuuteen ja
työn laatuun. Asiakkaamme ovat erityisen tyytyväisiä ohjelmiston laatuun, skaalautuvuuteen sekä
toimituksen nopeuteen ja joustavuuteen. Myös oppilaitosten oppilaat ovat tyytyväisiä
selainpohjaisiin ja mobiileihin toimintoihin, joita ratkaisumme tarjoaa esimerkiksi kurssitarjonnasta,
kursseille ilmoittautumisesta sekä reaaliaikaisesta kursseihin liittyvästä tiedotuksesta.
Asio-Data on myös laajentanut toimintaansa ulkomaille. Esimerkiksi Tallinnan yliopisto ja
Limburgin yliopisto Belgiassa ovat ottaneet ohjelmiston käyttöönsä.
Lue lisää Asio-Data Oy:stä

Asio ERP Tilavarausohjelmisto
Asio ERP –ohjelmiston rungon muodostaa Tila- ja Resurssivarausohjelmisto, joka sisältää versiot
sekä tunti/osatunti- että vuorokausipohjaisesti varattaville resursseille. Ohjelmisto soveltuu
resurssihallinnoinnin lisäksi mm. oppilaitosten opiskelijalogistiikka- ja suunnittelutoimintoihin,
majoitustoimintaan, urheilukenttävarauksiin, huonetilojen vuokrauksiin, vuodepaikkavarauksiin,
autopaikkojen vuokrauksiin jne. eli yksinkertaisesti kaikkiin sovelluskohteisiin, joissa tulee pystyä
resurssien tehokkaaseen varaamiseen ja hallinnointiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty resurssien
käyttöasteen seurantaan, tietoturvaan ja monipuoliseen käyttöoikeuskäsittelyyn.
Soveltuvia käyttäjäorganisaatioita ovat mm. oppilaitokset, hotellit/asuntolat, urheiluseurat, sairaalat
ja hoivakodit.
Oppilaitoksille on tarjolla mittava paletti lisäohjelmia, mm. opiskelijahallinto-,
opetuksensuunnittelu-, lyhytkurssi-, opintojaksopalaute-, työajanseuranta-, jäsenrekisteri-,
opintotarjotin- ja sanomapalvelinohjelmistot.
Urheiluseuroille on räätälöity toimintoja, joiden avulla resursseja voidaan asettaa
sisäiseen/ulkoiseen myyntiin esim. silloin, kun joukkue ei tiettyä vuoroa itse tarvitse.
Tilavarausohjelmisto tarjoaa helppokäyttöiset selainpohjaiset työkalut hallita ja varata kaikkia
organisaation tiloja, välineitä ja resursseja. Ohjelmistolla voidaan hoitaa palvelu –ja tuotemyynti,
huolehtia laskutuksesta sekä mahdollistaa sähköinen tiedotus ja johdon raportointi.
Resursseja voidaan luonnollisesti varata myös netissä, jolloin maksun suorittaminen
verkkomaksuna on mahdollista.
Toimintoja ja ominaisuuksia
Varaustoiminnot sisältävät seuraavat varaustyypit:
- Yksittäiset varaukset
- Toistuvat varaukset
- Moniosaiset varaukset (useita tiloja, välineitä, henkilöitä samassa varauksessa)
- Suurryhmävaraukset (useampi kuin yksi opiskelijaryhmä samassa varauksessa)
Järjestelmän avulla varattavia tiloja, välineitä ja henkilöitä kutsutaan varauskohteiksi. Tietyn
käyttäjän (tai käyttäjäroolin) käyttöoikeus voidaan määritellä varauskohdekohtaisesti (täysi varausja muutosoikeus, rajattu varaus- ja muutosoikeus, vain selailuoikeus, ei oikeutta).
Ohjelmassa on erilliset toimintokokonaisuudet tuntipohjaisesti (tai osatuntipohjaisesti) varattaville
resursseille ja vuorokausikohtaisiin varauksiin. Jälkimmäisiä ovat tyypillisesti esim. huonetilojen ja
autopaikkojen vuokraukset.

Varauskohteiden lisäksi järjestelmässä on vastaavanlaiset kalenterit kursseille ja opiskelijaryhmille.
Moniosaisen varauksen jokaista varauskomponenttia voidaan muuttaa yksilöllisesti.
Varauskohteisiin voidaan liittää kuvia ja dynaamisia sijaintikarttoja.
Kalenteritieto voidaan esittää seuraavissa muodoissa: Työviikko, koko viikko, kuukausi, lista
Henkilö-, kurssi- ja ryhmäkalenterit (viikkonäkymä) voidaan yhdistää yhteen näkymään usean
viikon osalta (aikaväliltä yhdistetty kalenteri).
Ohjelmistoon sisältyvä statusnäyttö-ominaisuus mahdollistaa monipuolisen kokonaiskuvan
saamisen varaustilanteesta.
Ohjelmiston avulla voidaan käyttäjälle välittää uutisia ja tapahtumatietoja.
Myyntipalvelutoimintojen avulla samaan varaukseen voidaan sisällyttää tilaisuuden tarvitsemat
tilat, henkilöt ja välineet, luoda orderit ja ravintolavaraukset, määrittää maksatus
varauskomponenttikohtaisesti, lähettää vahvistuskirjeet sekä suorittaa laskutus.
Ohjelmisto sisältää ns. viestintäpisteitä, joista esim. tieto peruuntuneista tilaisuuksista voidaan
välittää tilaisuuden osallistujille sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä ja/tai notifikaatiolla.
Peruskäyttäjän käyttöliittymä on versioitu tarpeiden mukaan:
Ohjelmisto on toiminnallisesti jaettu kolmeen tasoon, jotka määritellään käyttäjä- tai
käyttäjäryhmäkohtaisesti:
Taso I: Peruskalenteritoiminnot
Taso II: Laajat kalenteritoiminnot
Taso III: Laajat myyntitoiminnot. Sisältää mm. tilavuokrauksien vahvistukset, asiakasrekisterin,
laskutuksen ja seurannan.
Pääkäyttäjän käyttöliittymä:
Selailu- ja päivitystoimintojen lisäksi pääkäyttäjällä on tarvittavat toiminnot tietojen ylläpitoon.
Niihin kuuluvat muun muassa perustietojen ylläpito, käyttöoikeuksien hallinta, lukujärjestystietojen
tuontimahdollisuus sekä uutisten ja tapahtumien päivitysohjelmat. Ohjelmisto sisältää myös
monipuolisen raportointityökalun, jonka avulla pääkäyttäjä voi itse määritellä eri käyttäjäryhmille
soveltuvia listauksia ja poimintaprofiileja.

Henkilökunnan käyttöliittymä:
Opettajille ja muulle henkilökunnalle on oma Web-käyttöliittymä. Tunnistauduttuaan järjestelmään
he voivat katsella ja päivittää omien aineidensa varauksia. Heillä on mahdollisuus varata tiloja ja
välineitä (esim. videotykki). He voivat selailla kaikkien opiskeluryhmien työjärjestyksiä. Lisäksi
oppilaitoksen tiedotukset ovat ruudulla päivittäin näkyvillä.
Julkinen käyttöliittymä:
Järjestelmän käyttäjät (esim. opiskelijat) voivat selailla kalentereitaan kuluvalta viikolta tai miltä
tahansa haluamaltaan viikolta. He voivat tarkistaa esim. tietyn kokoustilan varaustilanteen. Samoin
he voivat katsoa, onko opettajalla mahdollisesti aikaa opiskelijatapaamiseen. Oppilaitoksen
päivittäiset tiedotteet ovat myös heidän nähtävillään.
Ohjelmiston toimintoja:
-

Kalenterit tiloille ja välineille, opintojaksoille/kursseille, henkilöille ja opiskelijaryhmille
Moniosaiset varaukset
Vahvistetut / vahvistamattomat (alustavat) varaukset
Henkilökohtaisten merkintöjen tekomahdollisuus
Karttojen ja kuvien käyttömahdollisuus
Tapahtumakalenterit
Statusnäytöt
Viestintä
Vapaiden aikojen hakumahdollisuus
Lukujärjestystietojen (Untis, Mimosa, Kurre) sisäänlukumahdollisuus
Kalentereissa värikoodaus, jonka avulla havainnollistetaan eri käyttötyyppejä ja
opetusmuotoja
Kalentereissa tapahtumien ja muistuttimien kirjausmahdollisuus
Varaukseen voidaan liittää asiakastiedot, varauksen hinta ja maksutapa
Voidaan suorittaa tuotteiden myyntiä tai vuokrausta
Erillinen ravintolavaraustoiminto
Varauserittelyt (orderit)
Vahvistukset paperilla tai sähköpostilla
Laskutus
Opettajille voidaan kiinnittää luokiteltu tehtävä kokonaistyöaikaseurantaa varten
Varaus-, henkilö-, asiakas- ja kurssilistaukset
Henkilö, asiakas-, kurssi- (opintojakso) ja tuoterekisterit
Erityispäivien määrittelymahdollisuus
Pääkäyttäjän ylläpitotoiminnot
Käyttöoikeushallinta

Optioita:
- Exchange / Outlook -yhteys
- Yhteys ulkoiseen reskontraohjelmaan
- Majoituspalveluiden (opiskelija-asuntolat) hoito
- Yhteys sanomapalvelimeen (tekstiviestit)
- Markkinointi ja kontaktiseuranta
- Lyhytkurssiohjelmisto
- Opetuksen suunnittelu (lukujärjestysten laadinta
- Opintojaksotarjotin
- Opintojaksopalauteohjelmisto
Tilavarausohjelmiston urheiluhalliversio

Tilavarausohjelmistosta on saatavilla urheiluhalliversio, jossa voidaan tehdä varauksia
lajikohtaisesti,varata kenttä tai jopa koko halli turnausta varten sekä tehdä ns.jaksovarauksia
vakioasiakkaille. Varauksiin voidaan liittää vuokrattavia/myytäviä tuotteita kuten
tennispallot/mailat. Yksittäisistä varauksista on mahdollisuus tulostaa käteiskuitti ja vakiovuorot
voidaan laskuttaa.
Ohjelmistosta on myös olemassa asiakasliittymä, jonka kautta pelaajat voivat itse varata
pelivuoronsa internetissä. Pelaaja näkee tosiaikaisen varaustilanteen varausta tehdessään.
Asiakasvarauksen voi liittää urheiluhallin omille kotisivuille, jossa se helpottaa erityisesti
satunnaisten asiakkaiden vuoron varaamista.
Lue lisää Asio Tilavarausohjelmistosta

Asio ERP lisäosiot
Asio ERP Majoituksen hallintaohjelma
Majoituksen hallintaohjelma on itsenäisestikin toimiva ohjelmakokonaisuus, joka voidaan liittää
Asio Tilavaraus- ja Lyhytkurssiohjelmistoihin. Ohjelma sisältää eri lähteistä tulevien
majoitusvarausten käsittelyn, irrallisten varausten teon (walk-in), huonesijoittelun, check-in- ja –out
-toiminnot, huoneiden vaihdot, kassatoiminnot tarpeen mukaan eri kassaryhmiin jaettuina,
siivoustoimen hallinnoinnin sekä listaukset ja käyttöasteraportionnin.
Walk-in –osio sisältää yksittäisen henkilön tai ryhmän majoitustietojen kirjaamisen,
varausvahvistuksen tulostuksen, käteiskuitin muodostuksen, laskutuksen sekä asiakas- ja
henkilörekisterien ylläpidon.
Helppokäyttöinen ja visuaalisesti informatiivinen majoituskartta auttaa huonesijoittelusta vastaavia
jakamaan huoneet kokonaiskäytön kannalta tehokkaimmalla tavalla. Huoneesta toiseen vaihtaminen
tapahtuu yksinkertaisesti ”raahaamalla” varaus haluttuun kohteeseen. Check-in ja check-out
tapahtuvat yhdellä painalluksella.

Huonesiivouksesta vastaavan käytössä on työmääräysohjelma. Siivoojat voivat nähdä
työmääräyksensä ja suorittaa kuittaukset ja mahdolliset kommentit mobiililaitteella, jolloin
huoneiden siivoustilanne välittyy tosiaikaisena vastaanottoon ja nopeuttaa siten huoneen
luovuttamista uudelle asukkaalle..
Lisäksi Asio Lyhytkurssiohjelman puolella on mahdollista kiinnittää kursseihin
huonetyyppikohtaisia kiintiöitä. Majoitusvarausten käsittelyohjelma seuraa kiintiöiden täyttymistä
ja vertaa sitä muuta kautta tulleisiin varauksiin, jolloin voidaan tehokkaasti reagoida huonetarpeen
muutoksiin ja tarvittaessa lisätä huoneita kurssin käyttöön tai vapauttaa niitä muuhun myyntiin.
Lue lisää Asio Majoituksen hallintaohjelmasta

Asio ERP Lyhytkurssiohjelma
Lyhytkurssiohjelma on kehitetty tukemaan erityyppisten koulutusta tarjoavien organisaatioiden
toimintaa. Ohjelmisto kattaa kaikki perinteisesti kurssitukseen liittyvät toiminnot kuten
kurssihallinnon, henkilö- ja yritysrekisterin, ilmoittautumisten keräämisen ja käsittelyn,
laskutuksen, raportoinnin, markkinoinnin (lisäosio) ja asiakkuuden hallinnan (CRM).
Ohjelmisto kattaa verkkopohjaisena palveluna kurssitarjonnan kannalta keskeiset osa-alueet kuten
organisaation hallinnollisen näkymän sekä julkisen näkymän opiskelijoille.
Julkinen näkymä vastaa yleensä organisaation yleistä verkkosivua. Lyhytkurssiohjelman julkinen
näkymä voidaan liittää osaksi muuta sivustoa, jolloin koulutustiedot, kurssiesitteet ja
hakulomakkeet muodostetaan sivustolle automaattisesti.
Hallinnollinen näkymä on tarkoitettu organisaation työntekijöille. Sen käyttöä voidaan rajata
rooleihin sidotuilla käyttöoikeuksilla. Hallinnollisen näkymän kautta muodostetaan kurssitarjonta,
käsitellään ilmoittautumiset, hoidetaan viestintä opiskelijoille ja opettajille (sähköposti- ja
tekstiviestit) sekä muodostetaan kutsut, todistukset, laskut, listaukset ja raportit.
Kursseihin on mahdollista liittää oheistilaisuuksia (valintakokeita, haastatteluja tms.), joiden
hallinnointi opiskelijan ja kurssisihteerin välillä tapahtuu internetin kautta.
Monipuolinen kurssiraportointi mahdollistaa mm. kurssien osallistuja- ja
kurssivuorokausiseurannat. Kursseihin voidaan liittää tuotto- ja kustannuskomponentteja, joiden
avulla voidaan seurata budjetti- ja toteumalukuja.
Kursseihin voidaan myös liittää opettajia ja ulkopuolisia luennoitsijoita, jotka tarvittaessa löydetään
ohjelmaan sisältyvän asiantuntijarekisterin avulla. Kursseihin voidaan myös huonetyyppikohtaisesti
kiinnittää tarvittavat majoitustilat.
Kurssit voidaan yhdistää kokonaisuuksiksi, jolloin ilmoittautuminen tapahtuu tarvittaessa yhdellä
lomakkeella ja koskee kaikkia pakollisiksi merkittyjä kokonaisuuden kursseja. Laskutus voidaan
tehdä kokonaisuus- ja/tai kurssikohtaisesti.
Ohjelmaan sisältyy toiminto, jolla laskutukseen liittyvät suoritukset voidaan lukea pankista. Näin
kurssisihteerillä ja myös majoituspuolen virkailijalla on tieto kurssilaisen maksatustilanteesta esim.
tapauksessa, jolloin loppumaksu maksetaan vastaanottoon.
Lue lisää Asio Lyhytkurssiohjelmasta

Asio ERP Opetuksensuunnitteluohjelma
Opetusmuotojen muuttuessa yhä vapaammaksi, perinteiset lukujärjestysohjelmat eivät enää palvele
oppilaitoksia parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyaikaiselta lukujärjestysohjelmalta vaaditaan mm.
ei-viikkosidonnaisuutta, monikäyttäjätukea, käyttäjätoiveiden tosiaikaista huomioonottamista ja
riittävän tehokasta liitäntää kurssi-ilmoittautumisprosessiin.
Asio ERP Opetuksensuunnitteluohjelman tavoitteena on ollut laatia täysin uudesta näkökulmasta
lukujärjestyksen laadintaa lähestyvä toimintokokonaisuus. Toteutuksen kulmakivinä on ollut webteknologia, vastuuopettajatasolle ulottuva hajautus, tosiaikainen tiedonkäsittely, havainnolliset
graafiset analysointi- ja simulointityökalut, hyväksi koettujen kurssisijoittelujen käyttö pohjana sekä
lukitusmekanismi prosessin kaikissa vaiheissa.
Lukujärjestystoiminnallisuus on kiinteästi liitetty Asio ERP Tilavarausohjelmaan. Opetuksen
suunnitteluohjelma tarjoaa myös molemminsuuntaisen yhteyden gp-Untis-lukujärjestysohjelmaan.
Lue lisää Asio Opetuksensuunnitteluohjelmasta
Asio ERP Markkinointiohjelma
Markkinointiohjelma on liitettävissä Asio ERP Tilavaraus –ja Lyhytkurssiohjelmiin. Sen avulla
voidaan luokitella henkilörekisteriin kirjatut henkilöt, poimia henkilöitä markkinointiviestinnän
kohteiksi useilla erilaisilla suodattimilla, lähettää poiminnan kohteille sähköposti –ja SMS viestejä,
tulostaa Excel pohjaisia listoja, pitää kirjaa suoritetuista markkinointitoimenpiteistä sekä suorittaa
manuaalisia toimenpidekirjauksia.
Markkinointiohjelma on täysin selainkäyttöinen.
Lue lisää Asio Markkinointiohjelmasta

Asio-Sanomapalvelin
Asio-Sanomapalvelin on oppilaitoksille suunniteltu ja Asio-Datan ylläpitämä palvelu, jonka
välityksellä voidaan lähettää tekstiviestejä ja sähköpostia tuhansille vastaanottajille yhdellä napin
painalluksella.
Sanomapalvelimen käyttöönotto ei edellytä uusia laitehankintoja tai asennustoimenpiteitä. Palvelu
on helposti käytettävissä selainpohjaisesta käyttöliittymästä. Viestit voidaan myös ajastaa ja viestien
kohteille voidaan luoda ryhmiä. Käyttökustannuksiltaan Asio-Sanomapalvelin on erittäin edullinen.
Lue lisää Asio-Sanomapalvelimesta

Liittymät muihin järjestelmiin
Ohjelmisto sisältää liittymiä useisiin ulkoisiin järjestelmiin sekä Asion muihin ohjelmisto-osioihin.
Ohjelmistossa on laskutusaineiston siirto reskontraohjelmaan joko Excel-siirtona tai valmiina
liittyminä yleisesti käytettyihin taloushallinnon ohjelmiin (Raindance, AdeEko, Wintime,
ProCountor, Sonet, Compac, Nova). Siirto voi tapahtua joko siten, että laskutus tapahtuu
Asioohjelmassa ja laskutettu aineisto siirretään myyntireskontraan tai vaihtoehtoisesti siten, että
varausaineisto siirretään talous-ohjelmistoon siellä laskutettavaksi.
Ohjelmistoon voidaan lukea tietoa gp-Untis- ja Mimosa-lukujärjestysohjelmista sekä useista
henkilötieto-ohjelmista. Ohjelmistosta on yhteys Oodi-opiskelijahallinto-ohjelmaan.
WebCal-formaatin mukainen tiedonsiirto on tuettu. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi
muun muassa siirrettäessä kalenteri-tietoja esim. Outlookiin tai mobiililaitteeseen.
Ohjelmisto sisältää liittymän Asio-Datan sanomapalvelimeen. Sanomapalvelin mahdollistaa
tekstiviestien lähetyksen muun muassa varausmuutosten nopeaa tiedottamista varten.
Ohjelmistossa on myös yleinen rajapinta tila-, opettaja- ja kurssitietojen siirtämiseksi Ohjelmiston
tietokantaan.
Exchange-liittymä
- Kaksisuuntainen tosiaikainen liitäntä Asion omasta kalenterista/kalenteriin
- Lisätietoa http://www.asio.fi/asio_exchange_liitanta/asio_exchange_liitanta.html

Tekninen toimintaympäristö ja autentikointi
Ohjelmiston toimintaympäristönä ovat vapaan lähdekoodin ohjelmat PHP ja MySQL. Palvelimen
käyttöjärjestelmänä voi olla Windows tai Linux. Testaus ja käyttöönotto voidaan suorittaa
AsioDatan ASP-palvelimella internet-yhteyden välityksellä. Autentikoinnissa voidaan käyttää
Shibboleth-, Active Directory- ja LDAP –autentikointia.
Lisätietoa:
http://www.asio.eu/asio/english/installationInstructions.shtml

Muita Asio-ohjelmistoja
Opettajien työajan suunnittelu ja seuranta
Ohjelmisto kokonaistyöaikajärjestelmän piirissä olevien opettajien opetustoimintaan ja muihin
tehtäviin liittyvään suunnitteluun ja valvontaan. Toimii Asion opiskelijahallinto- ja
tilavarausohjelmien yhteydessä.

Opintotarjotin
Opintotarjotin on opiskelijoille kehitetty ohjelmisto, jonka avulla voidaan selailla opintotarjontaa,
tutkia kurssien luentojen ja harjoitusryhmien sopivuutta omaan opiskelukalenteriin sekä tehdä
kurssien ennakkoilmoittautumiset.

Jäsenrekisteriohjelmisto
Ohjelma oppilaskuntien jäsentietojen hallinnointiin. Voidaan liittää Asion
Opiskelijahallintoohjelmistoon.

Opiskelijahallinto-ohjelmisto
Laaja-alainen Oracle-pohjainen järjestelmä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten
opiskelijahallintoon ja toiminnanohjaukseen. Lukuisia liittymiä, mm. gp-Untislukujärjestysohjelma, julkisen vallan (Opetushallitus, Kela, Tilastokeskus) raportointi sekä
yhteisvalintatietojen sisäänluku ja tiedotus tekstiviesteillä.
Asion opiskelijatoimintoja ovat esimerkiksi:
- Opiskelijaksi ilmoittautuminen
- Yhteystietojen muuttaminen
- Läsnä- ja poissaoloilmoittautuminen
- Opintojaksoilmoittautumiset
- Omien opintosuoritusten selailu ja tulostus
- Erilaisiin opiskelijapalautekyselyihin vastaaminen ja niiden tuloksien katselu
- Uusintatentti-ilmoittautumiset
- Hopsin laadinta

Suunnittelu- ja hallintotoimintoja ns. toimistotoimintoja) ovat esimerkiksi
- Arviointi, todistukset, opintorekisteriotteet
- Läsnä/poissaoloseuranta
- Tarjonnan suunnittelu
- Koulutusohjelmarakenteiden suunnittelu
- Toimintasuunnitelman laadinta (opintojaksojen vuosi-ilmentymäsuunnittelu)
- Palautekyselyjen laadinta, avaus ja analyysi
- Listat ja raportit
- Yhteisvalintatietojen sisäänluku
- Harjoittelurekisteri
- Kansainvälisen liikkuvuuden hallinta
Lue lisää Asio Opiskelijahallinto-ohjelmasta
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