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ASIOLLA VARATAAN

ASIO VARAUSJÄRJESTELMÄN TUOTTEISTETTU VARAUSPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOKAUPPA



KUNTOSALIN VERKKOKAUPPA – SALIPÄÄSYT ITSEPALVELUNA
▪ Kuntosalikorttien nettimyynti ja verkkomaksaminen

▪ Aikavälipohjaiset ja käyntikertapohjaiset kuntosalipääsyt

▪ Kuntosalin älylukon avaus ostetun kuntosalikortin voimassaoloaikana

▪ Kuntosalien yksityisvaraukset ja salipääsyt oman salivuoron aikana

“ VARAA – MAKSA – AVAA ” -palvelukokemus



▪ Kuntosalikortin tai salivuoron ostaminen selainpohjaisessa netti- ja mobiilipalvelussa

▪ Salikortin tai salivuoron maksu verkkomaksupalvelussa

▪ Kulunvalvotun tilan älylukon avaus salikortin tai salivuoron voimassaoloaikana

“ VARAA – MAKSA – AVAA “ -palvelukokemus



KENELLE TARKOITETTU

▪ Kuntosaliyrittäjille

▪ Halleille ja areenoille

▪ Liikuntakeskuksille

▪ Kaupunkien ja kuntien liikuntatoimelle

▪ Taloyhtiöiden ja kampusten kuntosaleille



VARAA



KUNTOSALIPÄÄSYT ITSEPALVELUNA
Kuntosalikorttien tuotemyynti verkkokaupassa

▪ Aikavälipohjaiset kuntosalipääsyt (esim. 6 kk käyntikortti)

▪ Käyntikertapohjaiset kuntosalipääsyt (esim. Kymppikortti)



KUNTOSALIKORTTIMYYNTI
Palvelukäyttöliittymä: Asio Älylomake

▪ Älylomake –palvelukäyttöliittymä on optimoitu tuotemyynnille

▪ Kuntosalikortin ostaminen helposti valitsemalla sopiva korttituote

▪ Salikortin maksu verkkomaksupalvelussa



KUNTOSALIEN YKSITYISVARAUKSET
Palvelukäyttöliittymä: Asio Slottivaraus

▪ Kuntosalia voi varata myös yksityiskäyttöön

▪ Salivuorojen irto- ja vakiovaraukset

▪ Vuorovarausten maksu verkkomaksupalvelussa



MAKSA



MAKSAMINEN VERKKOMAKSUPALVELUSSA

▪ Verkko-ostoskori salikorttien tuotemyynnille tai vuorovarauksille

▪ Salikortin tai salivuoron maksaminen Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos tai Suomi.fi -verkkomaksulla

Asiakkaalla tulee olla Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos tai Suomi.fi –verkkomaksupalvelu.



AVAA



Asiakkaalla tulee olla Asiossa tuettu kulunvalvonnan järjestelmä ja älylukko kuntosalitilan ovessa.

kulunvalvotun kuntosalitilan älylukko aukeaa salikortin tai salivuoron voimassaoloaikana
ÄLYLUKOT JA KUNTOSALIN OVIOHJAUS

▪ Ovipääsyjen luvitus kuntosalille Asio Varausjärjestelmässä

▪ Asio-yhteysohjelma kulunvalvontaan ja ovien älylukoille

▪ Oven älylukon avaus salikortin tai salivuoron voimassaoloaikana

KUNTOSALI



▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® OS -kulunvalvonnan kanssa.

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® ENTRY -kulunvalvonnan kanssa.

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® CUMULUS –ratkaisun kanssa.

▪ Ovipääsyt varauksille ja oviohjaus Abloyn kulunvalvotuille oville.

▪ Älylukon avaus varauksen aikana SMS-ovikoodilla.

▪ Älylukon avaus myös ABLOY CUMULUS mobiilisovelluksella sekä 
matkapuhelimeen ladattavilla HID mobiilitunnisteilla.

▪ ”Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

ASIOSSA ON TUETTUNA USEITA
ABLOYN ÄLYLUKITUSRATKAISUJA

Abloy

Katso video, miten ABLOY-ovi aukeaa ovikoodilla.

https://www.asio.fi/vid/Asio_Abloy_OS_video.mp4

https://www.asio.fi/vid/Asio_Abloy_OS_video.mp4
https://www.asio.fi/vid/Asio_Abloy_OS_video.mp4


▪ Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä Abloyn kulunvalvotuille
tiloille ja kulkualueille, joissa tilapääsyt edellyttävät varausta.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa HID mobiilitunnisteilla.

▪ Mobiilitunniste toimii virtuaalisena kulkukorttina tilavarauksille.

▪ Mobiilitunniste oikeuttaa varaukselle luvitetun kulkualueen
kulkuoikeudet ja tilojen älylukkojen ovipääsyt. 

KULKU VARAUKSILLE MATKAPUHELIMELLA

ABLOY ÄLYLUKITUKSEN LÄHIAVAUS
HID MOBIILITUNNISTEILLA

HID mobiilitunnisteet ja Asio Lähiavaus toimivat
ABLOY OS -kulunvalvonnan kanssa.

Varaukselle luvitetut kulkuoikeudet
ladataan omaan matkapuhelimeen.

Älylukko aukeaa varauksen
aikana matkapuhelimella.

Abloy

Katso, miten Urhea-hallissa kuljetaan varauksille HID mobiilitunnisteilla:
https://www.abloy.com/global/fi/references/urhea

Katso, miten Nokia Arenalla kuljetaan varauksille HID mobiilitunnisteilla:
https://www.abloy.com/global/fi/references/nokia-arena

https://www.abloy.com/global/fi/references/urhea
https://www.abloy.com/global/fi/references/nokia-arena


SISÄÄN TILAAN VARAUKSEN AIKANA 
AVAIMETTOMASTI MATKAPUHELIMELLA

▪ Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä tiloille, joissa on 
ABLOY CUMULUS älylukko.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa ja ladataan käyttäjän
matkapuhelimen CUMULUS -mobiilisovellukselle.

▪ ABLOY CUMULUS älylukko aukeaa varauksen aikana
matkapuhelimen CUMULUS -sovelluksella.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

ABLOY CUMULUS ÄLYLUKON MOBIILIAVAUS
CUMULUS-MATKAPUHELINSOVELLUKSELLA

Abloy



▪ Asio Varausjärjestelmä toimii iLOQ-älylukkojen kanssa.

▪ Tuetut iLOQ-älylukkomallit S5 ja S10.

▪ Tilapääsyjen luvitus varauksille ja Asio oviohjaus iLOQ-älylukoille.

▪ Oven avaus varauksen aikana iLOQ SMS-ovikoodilla.

▪ Ovikoodit SMS-viestinä varaajalle.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

OVI AUKEAA
iLOQ SMS-OVIKOODILLA

iLOQ

Katso video, miten iLOQ-ovi aukeaa varaukselle.

https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4

https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4
https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4


▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Rollock-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Rollock älylukot aukeavat, kun varaus on voimassa. 

▪ Avaimeton tilapääsy oven SMS-avausnapilla.

▪ Tuettuna myös SMS-ovikoodit.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

Rollock
ROLLOCK-ÄLYLUKKO AUKEAA

OVEN SMS-AVAUSNAPILLA TAI OVIKOODILLA

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w

Katso video, miten Rollock-ovi aukeaa varauksellesi.

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w
https://youtu.be/dVmq6A7ja5w


MOBIILITUNNISTE ON VIRTUAALINEN KULKUKORTTI

▪ Asio toimii Schneider Electricin EcoStruxure Security Expert -
kulunvalvonnan kanssa.

▪ Ovipääsyt varauksille ja Asio oviohjaus älylukoille.

▪ Schneider-älylukkojen lähiavaus mobiilitunnisteilla.

▪ ladattavat mobiilitunnisteet matkapuhelin sovelluksille.

▪ oven lähiavaus varaukselle luvitetulla kulkualueella. 

▪ Tuettuna myös SMS-ovikoodit.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Schneider Electric
ASIOLLA VARATAAN

SCHNEIDER SECURITY EXPERTILLÄ AVATAAN



Visma Megaflex

Tilapääsyjen ja kulkuoikeuksien luvitus
varauksille ja siirto Asiosta Megaflexiin

Älylukot aukeavat Megaflexilla
kulunvalvotuille oville varausten aika

• Megaflex SMS-ovikoodeilla
• Idesco ID mobiilitunnisteilla

“Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus



LÄHIAVAUS MOBIILITUNNISTEILLA

▪ Mobiilitunniste ladataan
matkapuhelimen Idesco –sovellukseen.

▪ Mobiilitunnisteella pääset kulkemaan
varaamaasi tilaan.

Idesco mobiilitunnisteet



SISÄÄN TILAAN HELPOSTI SALIKORTIN VOIMASSAOLOAIKANA

ÄLYLUKKOJEN LÄHIAVAUS
HID MOBIILITUNNISTEILLA

▪ Asio Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä kulunvalvotuille
tiloille ja kulkualueille, joissa tilapääsyt edellyttävät varausta.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa HID mobiilitunnisteella.

▪ Mobiilitunniste toimii virtuaalisena kulkukorttina tilavarauksille.

▪ Mobiilitunniste oikeuttaa varaukselle luvitetun kulkualueen
kulkuoikeudet ja tilojen älylukkojen ovipääsyt. 

HID mobiilitunnisteet

Varaukselle luvitetut kulkuoikeudet
ladataan omaan matkapuhelimeen.

Älylukko aukeaa varauksen aikana
matkapuhelimen lähiavauksena.

HID mobiilitunnisteet ja Asio Lähiavaus toimivat
Schneider Electricin EcoStruxure Security Expert sekä ABLOY OS -kulunvalvonnan kanssa.



Vanderbilt

▪ Tilapääsyjen luvitus ja oviohjaus varauksille

▪ Varausten siirto Asiosta Vanderbilt ACT365 
kulunvalvonnan järjestelmään

▪ Älylukot aukeavat Vanderbiltillä kulunvalvotuille
oville varausten aikana SMS-ovikoodeilla

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus



kaba-älylukot aukeavat …
… kun varaus on voimassa

Ovikoodit varauksille

SMS-lähetys varaajalle

dormakaba exos



Bitwards
▪ Asio toimii Bitwardsin mobiiliavauksen kanssa.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille Asio varauspalvelussa.

▪ Digitaaliset avaimet varauksille.

▪ Ovien avaus Bitwards -mobiilisovelluksella.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

Katso video

Seesam aukene

https://www.youtube.com/watch?v=0BwFYZpAcKo
https://www.youtube.com/watch?v=0BwFYZpAcKo


STANLEY Security

▪ Ratkaisu avaimettomaan pääsynhallintaan.

▪ Tilapääsy mobiilisovelluksella.

▪ Älylukkoriippumaton ratkaisu.

▪ Mobiilisovellus avaa oven Bluetoothilla tai WiFillä.

▪ Älylukon avauksessa käytetään digitaalisia avaimia.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.



Pindora

Katso käyttäjävideo

Espoon kaupunki
EJY – Tilat palveluna

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Pindora-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Pindora-älylukot aukeavat, kun varaus on voimassa.

▪ Avaimeton tilapääsy innovatiivisesti ja helposti.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille Asio varauspalvelussa.

▪ Oven avauslinkit (“taikalinkit” ja “selain ovikoodinäppäimistöt”) SMS-viesteillä.

▪ Pindora ja Asio kehittävät yhteisratkaisuun uusia toimintoja jatkuvasti.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus. 

PINDORA ON SUOMALAINEN INNOVAATIO

https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4


ASIO JA ZILAR TITAN -OVIOHJAUS

▪ Asio toimii Zilar Titan -kulunvalvonnan ratkaisun kanssa.

▪ Älylukkojen oviohjaus Zilar -älylukitusratkaisuille.

▪ Zilar-älylukituksen avaus varauksille Zilar SMS-ovikoodilla.

▪ Zilar-ovikoodien lähetys SMS-viestinä varaajalle.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

Zilar Titan



LAAJENNUSTOIMINTOJA



LISÄPALVELUT

Lisäpalvelut ovat erillisesti hinnoiteltuja.

Kuntosalin Verkkokauppaa voidaan laajentaa asiakaskohtaisten tarpeiden pohjalta

ASIO SMS
▪ SMS-ovipääsyviestit
▪ SMS-varauskoodit
▪ SMS-varausmuistutukset
▪ SMS-varauspalautekyselyt

ASIO PARTNER API
▪ Rajapinta omille custom design nettipalveluille

ASIO LASKUTUSINTEGRAATIOT
▪ Taloushallinnon integraatiot ja yhteysohjelmat
▪ Laskutuksen siirto-ohjelmat
▪ Tuettuna lukuisia taloushallinnon ohjelmistoja



OHJELMISTOPALVELU



▪ Asio Varausjärjestelmä toimitetaan ylläpidettynä tietoturvallisena pilvipalveluna

▪ Asio Ylläpitopalveluun sisältyy pääkäytön tukipalvelu

YLLÄPIDETTY TIETOTURVALLINEN PILVIPALVELU



TIETOTURVALLINEN OHJELMISTORATKAISU

yksityisyydensuoja
kaikissa

varaustilanteissa

GDPR yhteensopivuus
toiminnoissa ja 

ohjelmistopalvelussa

henkilötietojen
tietoturvallinen

käsittely

toiminnot
vanhentuneiden

tietojen massapoistolle
ja pseudonymisoinnille



Asio-Data Oy
luotettava ja vastuullinen asiantuntijayritys

varausohjelmistoja 30 vuoden kokemuksella

asio@asio.fi

www.asio.fi

Asiolla varataan
VARAUSOHJELMISTOJA 35 VUODEN KOKEMUKSELLA

mailto:asio@asio.fi
http://www.asio.fi/
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