Asio Laitevaraus
Asio Laitevaraus on laitteiden, välineiden ja muiden varattavien resurssien varausohjelmisto.
Laitevarausohjelmisto soveltuu oppilaitoksille, kunnille ja kaupungeille, lääkintäalan yrityksille,
liikunta-alan toimijoille kuten areenoille, liikuntakeskuksille ja urheiluseuroille, business parkeille ja
kokoustiloja varaaville toimijoille sekä kaikille yrityksille ja toimijoille, jotka varaavat toiminnassaan
laitteita tai välineitä käyttäjillensä tai asiakkaillensa.
Ohjelmisto on tarkoitettu ja räätälöity kaikenlaisten laitteiden ja välineiden varaustoiminnan
hallinnoinnille ja nettipohjaiselle varaustoiminnalle sekä varausmyynnille. Laitevarausohjelmistoon
kytkeytyy erillinen lupahallinto -toimintokokonaisuus, jolla hallinnoidaan sitä, kenellä on oikeus ja
tarvittava pätevyys tai koulutus laitteiden käytölle ja varaamiselle.
Laitevarausohjelmistoa käytetään esimerkiksi oppilaitoksissa sensitiivisten tutkimuslaitteiden tai
opiskelijoiden tarvitsemien välineiden varaustoiminnalle, jotka edellyttävät käyttölupaa ja
varausoikeutta.
Ohjelmisto toimitetaan ylläpidettynä asiakaskohtaisena pilvipalveluna tai omalle dedikoidulle
palvelimelle asennettuna. Varauspalvelut ja lupahallinto sovitetaan asiakkaan omiin
varausprosesseihin,
kotisivun
visuaaliseen
ulkoasuun,
varauskäytäntöihin
ja
käyttöoikeushallinnointiin.
Järjestelmäkehityksessä
on
panostettu
toimintavarmuuteen,
helppokäyttöisyyteen,
asiakaskohtaiseen varausprosessisovitukseen ja tietoturvallisuuteen. Ohjelmiston GDPRyhteensopivuus ja monipuolinen käyttöoikeushallinto huomioivat yksityisyydensuojan kaikessa
varaustoiminnassa.

Varausohjelmistosta tuotetaan omille kotisivuille responsiivisia ja kohdennettuja laitteiden
nettivarauspalveluita, varausportaaleja ja nettikalentereita. Palvelut toimivat monikanavaisesti
myös mobiilissa. Nettipalveluihin voidaan liittää verkkomaksaminen, asiakaslaskutus tai sisäinen
laskutus kustannuspaikoille. Käyttäjän tunnistautumiseen löytyy useita ratkaisuja.

Upotus omalle kotisivulle

• Responsiivinen nettikäyttöliittymä
• Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti
• Käyttökokemus omien varauskäytäntöjen ja varausprosessien mukaisesti
• Hakukone-ystävällinen upotus oman kotisivurakenteen sisälle
• Omat varaukset -nettipalvelu
• Omat käyttöliittymät laiteylläpitäjille, lupien ylläpitäjille ja laitevaraajille
• Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu

Ohjelmiston hallinnointikäyttöliittymä
Laitevarausten hallintapaneelilla, pääkäyttäjän oikeuksilla, hallinnoidaan kaikkea laitteisiin liittyvää
varaustoimintaa, varauskohteiden aineistoja, säännöstöjä, käyttötyyppejä, käyttöoikeuksia,
lupahallintoa, hinnastoja, laskutusta, käyttöasteseurantaa, virhetilanneseurantaa, varauslistauksia ja
raportointia.
Varattavat laitteet kuvataan ja ryhmitellään varauskohdekohtaisesti ohjelmiston tietokantaan ja
varauskohteille asetetaan varauskohdekohtaiset säännöstöt, saatavuudet, edellyttääkö laitteen
käyttö- ja varausoikeus käyttölupaa, sekä varaus- ja käyttöoikeudet.
Varaustoiminnan henkilöroolitukset määritellään ohjelmiston käyttöoikeushallinnoinnilla.
Esimerkiksi laiteryhmille voidaan asettaa rooli ja ylläpito-oikeudet laiteylläpitäjille. Laiteylläpitäjän
oikeuksilla laiteylläpitäjä voi omatoimisesti ylläpitää omia laitteitansa.
Varausten käyttötyypityksillä hallinnoidaan erilaisia varaajaryhmien rooleja, jotka kytketään
varausoikeuksiin. Esimerkiksi akateemiseen käyttöön tarkoitetulla käyttötyypillä voi olla erilaiset

käyttöoikeudet ja hinnastot kuin vaikkapa kaupalliseen tai opetuskäyttöön tarkoitetulla
käyttötyypillä.
Hallinnointikäyttöliittymässä määritellään, mitkä laitteet nousevat nettipalveluihin varattaviksi ja
mille käyttäjäryhmille ja käyttötyypeille. Käyttöoikeuksilla määritellään, kuka saa varata laitteita ja
kenellä on esimerkiksi vain selailuoikeus laitteiden varausnäkymiin.

Lupahallinto
Ohjelmiston lupahallinnolla hallinnoidaan laitteisiin liittyviä käyttölupia.
Laitteen käyttöoikeus voi edellyttää esimerkiksi käyttökoulutusta, ja käyttökoulutuksen saanut
käyttäjä voi saada varausoikeudet kyseiseen laitteeseen. Käyttöoikeudet voidaan määritellä
umpeutumaan esimerkiksi, jos käyttäjä ei ole käyttänyt laitetta määriteltynä aikana.

Luville määritellään tiedot ja lupatyypitykset kuten laitekohtainen käyttökoulutus.

Luvat kytketään luvan saaneisiin henkilöihin. Henkilötiedoista näkyy, mitä käyttölupia henkilöllä on
voimassa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan GDPR lainsäädäntöä.

Lupia pääsee helposti tarkastelemaan ja muokkaamaan käyttöoikeuksen puitteissa. Henkilön tietoja
ja mitä lupia henkilöön on liitetty, pääsee myös helposti tarkastelemaan ja muokkaamaan
käyttöoikeuksien puitteissa.

Laitevaraajan nettikäyttöliittymä
Laitteita pääsee helposti käyttölupa- ja varausoikeuksien puitteissa varaamaan laitteiden
responsiivisista nettivarauskalentereista. Varaaminen tapahtuu maalaamalla kalenteripintaa.
Nettivarauskalentereista on saatavilla myös yhdistettyjä näkymiä, joilla voi tarkastella useamman
varauskohteen saatavuustilannetta yhdistetyssä näkymässä.

Laitevarausportaaleissa käyttöliittymään liitetään navigaatio.
Ylätason navigaatiosta voi porautua laiteryhmiin ja yksittäisiin varattaviin laitteisiin ja laitteiden
nettikalentereihin ja tietoihin. Usein käytettyjä laitteita voi asettaa navigaatioon omaksi suosikiksi.

Varaus tehdään ja vahvistetaan responsiivisella nettivarauslomakkeella.
Varauslomakkeelle voidaan esi-täyttää tietoja ohjelmiston käyttäjärekisteristä.

Hakukoneet
Vapaita laitteita pääsee helposti hakemaan laitteiden nettihakukoneella. Laitteita voi varata suoraan
hakutulosten pohjalta.

Hakukoneeseen voidaan liittää suodattimia esimerkiksi laitteen ominaisuuksien, käyttötarkoituksen
tai lukumäärän pohjalta. Hakuja voi suorittaa myös laitteen nimen pohjalta.

Varausten maksaminen
Laitevarauksia voi maksaa monella eri tavalla. Maksutapavalintoina voi olla laskutus, verkkomaksu
tai käteismaksatus, tai varausoikeuksien puitteissa myös veloitukseton varaus.
Varauksiin voidaan myös liittää verkko-ostoskori ulkoista laitevarausmyyntiä varten.
Varausten hinnastot eri käyttäjäryhmille (esimerkiksi akateeminen käyttö, huoltokäyttö, kaupallinen
käyttö) asetetaan hallintakäyttöliittymässä.

Omat varaukset
Omia varauksia hallinnoidaan Omat laitevarauksen -nettikäyttöliittymällä.
Käyttäjä näkee omat varaukset ja vahvistustilan, pystyy viestimään esimerkiksi laiteylläpitäjän
kanssa sekä lähettämään virheraportteja laitteiden käytön virhetilanteissa. Käyttäjä voi myös perua
tai vapauttaa oman varauksensa, mikäli se on sallittua laitekohtaisten peruutussäännöstöjen
puitteissa.

Raportit ja listaukset
Ohjelmistolla voi muodostaa useanlaisia raportteja. Raportteja voi olla esimerkiksi
laitevarauslistaukset,
tuoteostoraportit,
laskutusraportit,
laitekohtaiset
käyttöraportit,
käyttöasteseurannan raportit, käyttäjäkohtaiset raportit tai lupakohtaiset raportit.
Raportit muodostetaan ja ajetaan hallintapaneelin raportointityökalulla. Raporttipohjat voidaan
asettaa asiakaskohtaisesti.

Raportit muodostetaan dynaamisesti, ja niistä pääsee porautumaan rivikohtaisiin lisätietoihin.
Raportit toimivat myös responsiivisessa käytössä.

Integraatiot taloushallintoon ja kulunvalvontaan
Ohjelmisto voidaan integroida asiakkaan käyttämään taloushallinnon ohjelmistoon sekä
kulunvalvontaan. Liitäntöjä ja yhteysohjelmia voidaan toteuttaa myös esimerkiksi tietovarastoihin,
ulkoisiin rekistereihin, tilanäyttöihin, ulkoisiin kalenteriohjelmiin sekä SMS-palvelimelle (Asio
Sanomapalvelin).
Asio Laitevarausohjelmisto ja tarvittavat varausohjelmiston ohjelmaosiot sekä ulkoiset integraatiot
toimitetaan
asiakaskohtaisesti
ja
sovitetaan
asiakkaan
käyttöympäristöön,
käyttöoikeushallinnointiin, lupahallintoon, varausprosesseihin sekä varauslaskutus-, maksutapa- ja
varauskäytäntöihin.
Nettivarauspalveluiden kotisivu-upotukset ja niiden toiminnallisuus sekä visuaalinen ulkoasu
sovitetaan asiakkaan oman kotisivun tyylipohjaan.
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