Asio Tapahtumavaraus
Asio Tapahtumavaraus on tapahtumahallinto- ja tapahtumailmoittautumisohjelmisto.
Asio Tapahtumavaraus on liitettävissä Asio Tilavarausjärjestelmän tilahallintoon. Tiloja ja
tapahtumia voi tehokkaasti hallinnoida ja varata samassa varausjärjestelmässä.
Asio Tapahtumavaraus soveltuu esimerkiksi leireille, retkille, uimakouluille, ohjattuun liikuntaan,
konserteille, lipunmyyntiin, kuntosalikortti- ja kausikorttimyyntiin, opastetuille kierroksille,
koulutuksille, ajanvaraukselle ja muunlaisille tapahtumille ja tapahtumien oheistuotemyynnille.
Tapahtumapalvelut tuotetaan kotisivulle netti-ilmoittautumispalveluna tai verkkokauppa-palveluna.
Nettipalvelut toimivat myös mobiililaitteilla.
Tapahtumapalvelut sovitetaan asiakkaan omiin ilmoittautumiskäytäntöihin, oman kotisivun
visuaaliseen ulkoasuun sekä käyttöoikeushallinnointiin. Palvelukäyttöliittymä voidaan kohdentaa
julkiseen käyttöön tai edellyttää käyttäjän kirjautumista palveluun.

Tapahtumapalvelut omalle kotisivulle
▪

Responsiivinen nettipalvelukäyttöliittymä
▪ Monimuotoiset palvelukäyttöliittymät
▪ Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti
▪ Tapahtumien Verkkokauppa
▪ Tuote- ja palvelumyynti tapahtumille
▪ Kausikortti- ja lipunmyynti
▪ Älylukkojen oviohjaus sisäänpääsyille
▪ Käyttökokemus omien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti
▪ Kohdennetut palvelukäyttöliittymät asiakasryhmille
▪ Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu

TAPAHTUMIEN JA TILAVARAUSTEN YHDISTÄMINEN JA HALLINTA
Tapahtumat tarvitsevat tiloja.
Synergioita, säästöjä sekä tuottavuutta lisätään, kun tapahtumahallinto yhdistetään tilahallintoon, ja
tapahtumavarauksia sekä tilavarauksia hallinnoidaan samassa varausjärjestelmässä, samoilla
käyttötunnuksilla ja pääkäyttäjän palvelukäyttöliittymällä.
Yhdistämällä tilahallinto ja tapahtumahallinto, sekä niihin kytketyt nettipalvelut ja
taustajärjestelmäintegraatiot, päästään eroon eri järjestelmien ja integraatioiden käytöstä erillisesti
tapahtumille ja tilavarauksille.
Nettivarauspalveluihin
voidaan
helposti
yhdistää
tapahtumavaraukset,
tapahtumiin
ilmoittautuminen, ajanvaraukset sekä tilavaraukset. Verkkomaksupalvelua voi käyttää samassa
ostoskorissa niin tilavarauksille kuin tapahtumillekin.
Esimerkiksi, Asiolla voidaan luoda omalle kotisivulle nettipalvelu, jossa voi varata vaikkapa
kokoustilan ja samassa yhteydessä varata palvelutapahtuman kokousosallistujille, tai ilmoittautua
tiloissa järjestettävään tapahtumaan, ja maksaa kaiken kerralla.
Dynaamisilla Asio Varaus-bannereilla tapahtumia voidaan mainostaa tilavarauspalveluiden
yhteydessä.

Hallintapuolen Asio-käyttötunnukset sekä käyttöoikeudet saadaan kattamaan sekä tapahtuma-, että
tilahallinnon toiminnot. Käyttöoikeudet voidaan myös eriyttää tilahallinnolle ja
tapahtumahallinnolle.

TAPAHTUMAVARAUSOHJELMISTOLLA ILMOITTAUDUTAAN TAPAHTUMIIN
Tapahtumia voi olla monenlaisia. Tapahtuma voi olla esimerkiksi uimakouluryhmä, johon
ilmoitetaan osallistujaksi oma lapsi.
Ilmoittautuminen voidaan maksaa nettipalvelussa verkkomaksulla tai laskulla. Ilmoittautuminen
voidaan vahvistaa suoraan nettipalvelussa tai edellyttää pääkäyttäjän hyväksyntää.
Tapahtumapalvelun verkko-ostoskoriin voidaan liittää oheistuotemyyntiä.

TAPAHTUMAVARAUSOHJELMISTO SOVELTUU MYÖS LIPUNMYYNTIIN
Tapahtumiin (kuten teatteriesitykset tai opastetut kierrokset) voidaan myydä netissä pääsylippu.
Vapaat tapahtuma-ajankohdat ja ilmoittautumispaikkojen lukumäärä tapahtumalle voidaan näyttää
esimerkiksi kuukausinäkymänä klikattavalla nettikalenteripinnalla.
Asiakas saa lipun ostosta pääsylipun, joka toimii myös mobiilissa.
Lipunmyynti tukee asiakasryhmäkohtaisia tapahtumahinnastoja sekä alennuskoodeja.

TAPAHTUMAVARAUSOHJELMISTO SOVELTUU MYÖS AJANVARAUKSEEN
Tapahtuma voi olla myös ajanvaraus palvelulle kuten influenssarokotusajan varaaminen
terveydenhoitajalle.
Vapaat varattavissa olevat ajankohdat palvelulle voidaan näyttää nettipalvelussa esimerkiksi
päiväkohtaisina ennalta varattavina klikattavina aikoina.
Ajanvaraus voi edellyttää käyttäjän tunnistautumista ja varaaja saa varauksestansa vahvistuksen.

TAPAHTUMAVARAUSOHJELMISTO SOVELTUU MYÖS PÄÄSYKORTTIMYYNTIIN
Tapahtumavarausohjelmiston verkkokauppa-toiminnolla voidaan myydä netissä myös tilapääsyä
edellyttäviä pääsykortteja tiloihin kuten esimerkiksi kuntosalit.
Pääsykorttimyyntiin voidaan liittää tilapääsy älylukituksen oviohjauksella.
Asiakas voi ostaa nettipalvelussa esimerkiksi puolen vuoden tai kymmenen käyttökerran
käyttöoikeuden kuntosalille. Oston vahvistuksessa käyttäjä saa ohjeet, miten tilan oven saa auki.
Älylukko avaa oven, mikäli käyttäjällä on voimassa oleva varaus tilaan.

TAPAHTUMAVARAUSOHJELMISTO SOVELTUU MYÖS KAUSIKORTTIMYYNTIIN
Tapahtumavarausohjelmiston verkkokauppa-toiminnolla voidaan myydä netissä myös erillistä
varausta edellyttäviä kausikortteja tai sarjalippuja tiloihin kuten esimerkiksi golf-simulaattorit.
Kausikortti tai sarjalippu myydään nettipalvelussa. Kausikortti oikeuttaa tilan tai palvelun käyttöön
kausikortin tai sarjalipun voimassaoloaikana.
Kausikortin tai sarjalipun ostaja saa matkapuhelimeensa tekstiviestillä varauskoodin, jota käytetään
varauksen tekemiselle ostetun korttituotteen mukaisesti.
Varaus tehdään nettipalvelussa.
älylukkoa.

Varaukselle voidaan luvittaa tilapääsy, jolla ohjataan tilan

TAPAHTUMAAN ILMOITTAUTUMINEN NETTIPALVELUSSA
Tapahtumiin ilmoittaudutaan nettipalvelussa. Nettipalvelut toimivat myös matkapuhelimella.
Ilmoittautuminen voi edellyttää käyttäjän tunnistautumista tai olla täysin julkinen palvelu.
Tapahtumat voidaan ryhmitellä tapahtumaryhmiin. Tapahtumapalveluista voidaan tuottaa myös
tapahtumaportaali.

Tapahtumiin luodaan tapahtumakohtaiset netti-ilmoittautumislomakkeet. Ohjelmisto sisältää
nettilomaketyökalun. Ohjelmiston pääkäyttäjä voi tehdä itse haluamansa määrän halutunlaisia
nettilomakkeita erilaisille tapahtumille.

Tapahtumat voivat olla veloituksettomia tai maksullisia.
Maksutapana voi olla laskutus tai verkkomaksu.
Verkko-ostoskoriin voidaan liittää tapahtumien oheistuote- tai palvelumyyntiä.

TAPAHTUMAHALLINTO
Tapahtumahallinnosta
vastaava
pääkäyttäjä
hallinnoi
tapahtumia
Tapahtumavarausohjelmiston hallintakäyttöliittymällä pääkäyttäjän käyttöoikeuksilla.
Hallintapalvelun käyttö edellyttää pääkäyttäjän kirjautumista Asio-tunnuksilla.
Hallintapalvelussa on kaikki ohjelmiston pääkäyttäjän toiminnot.
TAPAHTUMIEN HAKU

TAPAHTUMIEN LUOMINEN JA MUOKKAUS

Asio

TAPAHTUMIEN ASETUKSET

TAPAHTUMIEN KUVAUKSET

TAPAHTUMIEN VIESTIPOHJAT

TAPAHTUMATUOTTEET

TAPAHTUMIEN NETTILOMAKKEET

ILMOITTAUTUMISTEN HALLINTA

OSALLISTUJAVIESTINTÄ

ASIO PILVIPALVELUN KUORMANHALLINTA
Tapahtumat voivat avautua netissä ilmoittautumisille tiettynä ajanhetkenä, jota voi seurata
”ilmoittautumisten ruuhkapiikki”.
Tällaisia tapahtumia ovat esimeriksi uimakouluryhmiin ilmoittautumiset.
Asio pilvipalvelu sisältää skaalautuvan kuormanhallinnan.
Pilvipalvelun kestävyyttä on mitattu esimerkiksi Joensuun kaupungin uimakouluryhmien
ilmoittautumisen avautumisen yhteydessä.

INTEGROITAVUUS
Asio Tapahtumavarausohjelmisto 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.

▪

Tapahtumaviestintä

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

Viestintäohjelmat soveltuvat osallistujaviestintään ja automatisoituihin tai ajastettaviin
viesteihin
kuten
ilmoittautumisten
vahvistukset,
tapahtumamuistutukset
tai
tapahtumapalautekyselyt.
Viestintä toimii myös älylukkojen oviohjauksessa Asio pääsynhallinnassa luvitetuille
tapahtumavarauksille. Esimerkiksi kuntosalikortin ostajalle tai ohjattuun pilates-ryhmään
voidaan lähettää varauksen voimassaoloajan toimiva ovikoodi tai ovenavauslinkki SMS:llä.

Asion sähköposti- ja SMS viestintäpalveluiden 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.

▪

Taloushallinnon ohjelmistojen yhteysohjelmat

Asiosta voidaan siirtää laskutusaineisto ulkoiseen taloushallinnon ohjelmistoon.
Laskutusliittymä ja yhteysohjelma tehdään käytössä olevaan taloushallinnon ohjelmistoon
asiakaskohtaisena integraationa, joita Asiossa on tuettuna lukuisia.

▪

Älylukot, pääsynhallinta, kulunvalvonta ja oviohjaus varauksille
Asiolla ohjataan myös ovia.
Tilapääsyt luvitetaan Asiossa ja ovien älylukot aukeavat varaajalle varauksen aikana.

Asiossa on tuettuna lukuisia johtavia kulunvalvonnan järjestelmiä

Tilapääsyt ovat kytkettävissä Asio Verkkokauppaan ja pääsyt voidaan luvittaa, kun varaus on
vahvistettu tai maksettu verkkomaksupalvelussa.

▪

Vahva tunnistautuminen

Asiakas voidaan tarvittaessa tunnistaa Asioon luotettavasti.
▪
▪
▪

Vahvalla
tunnistautumisella
voidaan
tiukentaa
Asio
Verkkokaupan
ja
tapahtumailmoittautumisten turvallisuutta tunnistamalla asiakas luotettavasti.
Vahva tunnistautuminen tuottaa tietoturvallisesti Asio järjestelmälle asiakkaan
henkilötunnuksen perustuen asiakkaan pankkitunnuksiin tai mobiilivarmenteeseen.
Vahvan tunnistautumisen palvelualustana toimii Nets E-Ident.

Asio integraatio Nets E-Ident tunnistautumispalveluun on saatavilla asiakaskohtaisena lisäpalveluna.
Integraatiota varten Asiakkaalla tulee olla käytössänsä Nets E-Ident palvelu.
KÄYTTÖTAPAUS VOISI OLLA ESIMERKIKSI SEURAAVANLAINEN
▪
▪
▪
▪

Kurssille ilmoittautujat eivät halua luovuttaa hetu-tietoansa oppilaitokselle suoraan nettiilmoittautumislomakkeella.
Oppilaitos tarvitsee kuitenkin hetun opintojen laskuttamista varten.
Nets E-Ident – vahva tunnistautuminen ratkaisee tilanteen niin, että hetun suoraan lomakkeelle
syöttämisen sijaan ilmoittautuja käy tunnistautumassa pankkitunnuksillaan.
Asio järjestelmä saa hetun tietoonsa vahvan tunnistautumisen kautta.

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.

ASIO JÄRJESTELMÄKEHITYS
Asio Varausjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Ohjelmistokehityksen pääperiaatteet on kuvattu alla.
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