
 

Asio Parkkivaraus 
 

Asio Parkkivaraus on parkkipaikkojen varausohjelmisto ja helppokäyttöinen parkkivarauspalvelu. 

Parkkivarausohjelmisto soveltuu yrityksille, jotka varaavat parkkipaikkoja työntekijöillensä, 

vierailijoillensa tai asiakkaillensa.  

Ohjelmisto on tarkoitettu parkkipaikkojen varaustoiminnan lyhyt- ja pitkäkestoiseen hallinnointiin 

sekä parkkipaikkojen varauspalveluiden tuottamiselle nettiin ja mobiiliin.  

Ohjelmisto toimitetaan ylläpidettynä tietoturvallisena pilvipalveluna. Ohjelmisto on GDPR 

yhteensopiva.  

Ohjelmistosta omalle kotisivulle tuotettavat parkkipaikkojen varauspalvelut ovat responsiivisia ja 

noudattavat asiakkaan omia varausprosesseja, varauskäytäntöjä, käyttöoikeushallintoa ja kotisivun 

visuaalista ulkoasua.  
 

 

 
Netti- ja mobiiliselainkäyttöiset parkkivarauspalvelut omalle kotisivulle 

 
▪ Responsiivinen nettipalvelukäyttöliittymä 
▪ Monimuotoiset palvelukäyttöliittymät 

▪ Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti 
▪ Käyttökokemus omien varauskäytäntöjen mukaisesti 

▪ Parkkivarausten verkkokauppa 
▪ Älylukkojen oviohjaus varauksille 

▪ Omien parkkivarausten hallinnointi ja parkkipaikkojen vapautukset 
▪ Kohdennetut palvelukäyttöliittymät sopimusasiakkaille ja yrityksen työntekijöille 

▪ Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu 
 

 

https://www.asio.fi/parkkivaraus/


 

PARKKIVARAUSPALVELUT 

Ohjelmistosta voidaan tuottaa omalle kotisivulle responsiivisia parkkipaikkojen nettivarauspalveluita. 

Parkkivarauspalvelut voivat edellyttää käyttäjän kirjautumista palveluun. 

 
Kotisivulle tuotettavat nettipalvelut ovat luonteeltaan tosiaikaisia ja toimivat myös matkapuhelimilla. 

Parkkipaikkojen varaajat voivat hallinnoida omia parkkivarauksiaan itsepalveluna.  

Käyttäjä voi varata parkkipaikkoja ja vapauttaa parkkipaikkoja. 
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PARKKIPAIKAN VARAAMINEN 

Parkkipaikka voidaan varata esimerkiksi päiväksi tai puoleksi päiväksi kerrallaan. Myös tuntipohjainen 
varaaminen on mahdollista. Varaaminen tapahtuu helposti klikkaamalla varausnappia. Palvelu 
näyttää vapaat parkkipaikat. 
 
 

 
 
 
Parkkivarauksiin oikeutetut henkilöt voivat varata parkkipaikkoja klikkaamalla varausnappeja. 
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PARKKIPAIKAN VAPAUTTAMINEN 

Oman parkkipaikan voi vapauttaa nopeasti klikkaamalla. 
 

 
 

 
Pitkäkestoisten parkkivarausten osalta käyttäjä voi vapauttaa osan varauksesta, silloin kun ei sitä itse 

tarvitse esimerkiksi kesäloman aikana.  

 

 

https://www.asio.fi/parkkivaraus/


 

VARAUSTEN HALLINTA 

Parkkipaikkojen varauksia, varauskohteita sekä varauspalveluita hallinnoidaan Asio 

Parkkivarausohjelmiston hallinnointikäyttöliittymällä ja pääkäyttäjän oikeuksilla.  

Hallinnointikäyttöliittymä edellyttää pääkäyttäjän kirjautumista.  

Pääkäyttäjä voi tehdä esimerkiksi uuden vakiovarauksen parkkipaikalle.  

 
 

 
Hallintapaneelin toiminnoilla voi mm. tehdä uusia lyhytkestoisia tai pitkäkestoisia 

parkkipaikkavarauksia, muutoksia varauksiin, ylläpitää ja hallinnoida varauskohteiden aineistoja, 

asiakas- ja käyttäjärekisteriä, ohjelmiston ja nettivarauspalveluiden käyttöoikeuksia ja hinnastoja, 

varauslaskutusta, tilastointia ja käyttöasteseurantaa, sekä ajaa monimuotoisia varauslistauksia ja 

raportteja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
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INTEGROITAVUUS 
 
Asio Parkkivarausohjelmisto on laajasti integroitavissa lukuisiin ulkoisiin ohjelmistoihin, 
palvelualustoihin ja taustajärjestelmiin.  
 
Asion tuotteistetut integraatiot toimivat älykkäillä API-rajapinnoilla ja yhteysohjelmilla Asion ja 
ulkoisten järjestelmien välillä. Asio tekee aktiivisesti yhteistyötä integroitujen järjestelmätoimittajien 
kanssa ja integraatioita kehitetään jatkuvasti lisää. 
 
 

▪ Ulkoiset raportointialustat 

 

Asio yhteysohjelmalla tiedolla johtaminen on helppoa 

▪ Datojen siirto Asiosta Qlikkiin tai Power BI:hn 
▪ Monitietokantahaut 

▪ Grafiikka-analyysit 

▪ Käyttöoikeushallintokytkennät 

▪ Asiakaskohtaiset raporttipohjat 

Raportointialustan käyttöä varten Asiakas tarvitsee erillisesti 
QlikSense tai Power BI -lisenssisopimuksen. 

Asion Qlik -integraatiokumppaneilta saa tilattua asiakaskohtaiset 
Qlik-raporttipohjat. 
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▪ Viestintä 

Viestintää varten Asiossa on tuotteistettuna ja sisäänrakennettuna luotettava Mandrill 
sähköpostiviestipalvelu ja erillisesti saatavilla kustannustehokas Quriiri SMS viestipalvelu.  

 

 

 

Viestintäohjelmat soveltuvat myös automatisoituihin tai ajastettaviin viesteihin kuten 
varausvahvistukset ja varausmuistutukset.  

Asion sähköpostiviestintäpalvelun luotettavuus on luokassa erinomainen. 

 

▪ Verkkomaksut 

Verkkomaksamista ja verkkokauppatoimintoja varten Asiossa on tuotteistetut yhteysohjelmat 
Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksuihin. Verkkomaksupalveluiden 
tarjoajat toimivat ratkaisussa maksulaitoksena. 
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▪ Älylukot, pääsynhallinta, kulunvalvonta ja oviohjaus varauksille 

Asiolla ohjataan myös parkkihallien ovia ja puomeja varauksien aikana. 

Ovipääsyt luvitetaan Asiossa ja ovien älylukot aukeavat varaajalle varauksen aikana. 

 

 

Asiossa on tuettuna lukuisia johtavia älylukkojärjestelmiä 

 

▪ Taloushallinnon ohjelmistojen integraatiot 

Asiosta voidaan siirtää laskutusaineisto taloushallinnon ohjelmistoon.  

Laskutusliittymä ja yhteysohjelma tehdään käytössä olevaan taloushallinnon ohjelmistoon 
asiakaskohtaisena integraationa, joita Asiossa on tuettuna lukuisia.  
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ASIO JA GDPR 

Asio on GDPR-yhteensopiva tietoturvallinen ja toimintavarma ohjelmistoratkaisu.  

 

 

Pääkäyttäjän GDPR-toimintoihin sisältyvät seuraavat toiminnot: 

▪ Toiminto, jolla voidaan listata, pseudonymisoida ja/tai poistaa kaikki henkilöön Asion eri 
tietojoukoissa liittyvät kirjaukset.  

▪ Toiminto, jolla voidaan käyttäjäkohtaisesti nähdä, millä hakuehdoilla hän on hakenut 
henkilötietoja ja kuinka monta vastausta on saanut.  

▪ Toiminto, jolla voidaan nähdä, kuka on siirtynyt selailemaan tietyn henkilön perustietoja.  
▪ Toiminto, jolla voidaan käyttäjäkohtaisesti listata, mitä henkilön perustietoja on muutettu ja 

minä ajankohtana.  
▪ Toiminto, jolla voidaan siirtää henkilön perustiedot rajapintatiedostoon.  
▪ Toimintoperhe, jolla voidaan massaoperaatiolla poistaa, anonymisoida tai pseudonymisoida 

vanhentuneiksi katsottuja tietoja eri tietojoukoissa siten, että tietojen sisäinen integriteetti ei 
vahingoitu.  
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ASIO JÄRJESTELMÄKEHITYS 

Asio Varausjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Ohjelmistokehityksen pääperiaatteet on kuvattu alla. 
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