Asio Tilavaraus
Asio Tilavarausjärjestelmä on moderni, monikanavainen, modulaarinen ja monialainen
älyvarausjärjestelmä, jolla on helppoa ja turvallista varata ja hallinnoida tiloja ja muita
varauskohteita. Varauspalvelut tuotetaan omalle kotisivulle ylläpidettynä nettipalveluna.
Ohjelmisto toimitetaan ylläpidettynä tietoturvallisena pilvipalveluna. Varauspalvelut ovat netti- ja
mobiiliselainkäyttöisiä (responsiivisia) ja sovitetaan asiakkaan omiin varausprosesseihin ja
varauspolkuihin sekä oman kotisivun visuaalisen ulkoasun mukaiseksi.
Järjestelmäkehityksessä
on
panostettu
toimintavarmuuteen,
helppokäyttöisyyteen,
responsiivisuuteen, modulaarisuuteen, integroitavuuteen, suorituskykyyn ja tietoturvallisuuteen.
Ohjelmisto on GDPR-yhteensopiva ja yksityisyydensuoja huomioidaan kaikessa varaustoiminnassa.

Asio koostuu ohjelmistomoduuleista. Modulaarinen ja avoin varausjärjestelmä arkkitehtuuri
soveltuu varaustoimintaan läpi toimialojen ja on yhteensopiva lukuisten taustajärjestelmien kanssa.

MONIALAINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Asiolla varataan miljoonia tiloja ja tapahtumia vuosittain.
Asio on monialaisessa käytössä erilaisilla toimialoilla kuten kaupungeilla ja kunnilla, halleilla ja
arenoilla, business parkeilla ja toimistohotelleilla, seurakunnilla, ravintolapalveluilla ja taloyhtiöillä.

Asio varausratkaisut soveltuvat laajasti erilaisille toimialoille.
Asioa käytetään myös tapahtumapalveluissa ja tapahtumiin ilmoittautumisessa, oppilaitoksissa
opiskelijoiden ja opettajien varauksissa, urheiluseurojen kenttävarauksissa, mailapelihallien
vuorovarauksissa, kauppakeskuksien itsepalvelupisteissä, kuntosalien salikorttimyynnissä,
sotilaskotien
työvuorosuunnittelussa,
laitevuokraustoiminnassa,
tilavuokraustoiminnassa,
majoitusvuokraustoiminnassa, ajanvarauspalveluissa, parkkipaikkojen varauspalveluissa ja
lipunmyyntipalveluissa.
Asio varauspalvelut toimivat selainpohjaisesti netti- ja mobiiliselaimilla. Nettipalveluihin voidaan
liittää verkkokauppa varauksille ja varausten oheistuote- ja palvelumyyntiä.
Palvelukäyttöliittymät voidaan kohdentaa julkiseen käyttöön tai edellyttää käyttäjän kirjautumista.
Kirjautuminen voidaan toteuttaa Asio käyttäjätilillä tai SSO-tekniikalla (Single Sign-on).
Varausjärjestelmäratkaisuun on saatavilla kohdennettuja palvelukäyttöliittymiä esimerkiksi aula- ja
myyntipalvelulle sekä palveluntarjoajille kuten ravintoloille tai tapahtumahallinnolle.

VARAUSPALVELUT OMALLE KOTISIVULLE

▪

Netti- ja mobiiliselainkäyttöinen varauspalvelu
▪ Monimuotoiset palvelukäyttöliittymät varauksille
▪ Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti
▪ Käyttökokemus omien varausprosessien mukaisesti
▪ Varausten Verkkokauppa
▪ Tuote- ja palvelumyynti liitettynä verkkokauppaan
▪ Älylukkojen oviohjaus varauksille
▪ Sopimusasiakkaan kirjautuminen ja omien varausten hallinta
▪ Kohdennetut palvelukäyttöliittymät eri käyttäjäryhmille
▪ Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu

MONIPUOLINEN VARAUSHALLINTO
Varauksia hallinnoidaan varausjärjestelmän hallintakäyttöliittymällä pääkäyttäjän oikeuksilla.
Hallintapalvelun käyttö edellyttää kirjautumista Asio tunnuksilla tai yrityksen SSO-kirjautumisella.
Hallintakäyttöliittymässä on kaikki varausjärjestelmän pääkäyttäjän toiminnot.

Hallintakäyttöliittymän toiminnoilla voi mm. tehdä uusia yksittäis- tai toistuvaisvarauksia,
moniosaisia varauksia, muutoksia varauksiin, ylläpitää ja hallinnoida varauskohteiden aineistoja,
viestipohjia, tuote- ja palvelurekisteriä, asiakas- ja käyttäjärekisteriä, ohjelmiston ja
nettivarauspalveluiden käyttöoikeuksia ja hinnastoja, varauslaskutusta, käyttöasteseurantaa, sekä
ajaa varauslistauksia ja raportteja erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Pääkäyttäjän oikeuksilla pystyy hallinnoimaan kaikkia varauksia ja tekemään muutoksia varauksiin.
Pääkäyttäjä pystyy myös lisäämään ja poistamaan varauskohteita sekä muokkaamaan
varauskohteiden aineistoja kuten nettipalvelussa esitettäviä kuvia ja tekstejä sekä eri
asiakasryhmien varaushinnastoja.
Pääkäyttäjän toimintoihin sisältyy myös kattavat GDPR-toiminnot.
Asio kouluttaa järjestelmän pääkäytön osana varausjärjestelmän käyttöönottoprojektia.

TILOJEN NETTIVARAUSPALVELUT
Tiloja varataan nettivarauspalvelulla.
Varaukset maksetaan verkkomaksulla tai asiakaslaskutuksella.
Verkkokauppaan voidaan liittää oheismyyntiä kuten ravintoloiden tarjoilutilaukset ja tuotemyyntiä.
Palvelun käyttö voidaan kohdentaa julkiselle käytölle tai edellyttää käyttäjän kirjautumista.

TUOTTEISTETUT PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT
Nettipalveluiden palvelukäyttöliittymiä on erilaisia. Varauspalveluiden käyttötarkoitus ohjaa
palvelukäyttöliittymävalintaa. Palvelukäyttöliittymät toimivat myös mobiiliselaimilla.
Asiossa on tuotteistettuna monimuotoiset palvelukäyttöliittymät erilaisiin varaustarkoituksiin.
Asiossa on saatavilla myös tuotteistettu integraattorin API-rajapinta varausjärjestelmään, jolla voi
tehdä oman custom design -palvelukäyttöliittymän omille varauspalveluille.

”VARAA – MAKSA – AVAA” -PALVELUKOKEMUS
Varaaminen on tehty Asiossa helpoksi ja älykkääksi.
Varauksen voi maksaa nettivarauspalvelussa ennalta ja varaukselle voidaan luvittaa tilapääsy.

Asio Verkkokaupassa on tuettuna Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksut.
Maksutapoja ovat pankkien verkkomaksut, maksukortit ja riippuen verkkomaksupalvelun
tarjoajasta, myös MobilePay ja liikuntaedut (Smartum, Epassi). Myös laskutusta voidaan käyttää
verkko-ostoskorin maksutapavalintana.

Kulunvalvottujen tilojen älylukot aukeavat varauksen aikana SMS-ovikoodeilla, SMS-avauslinkeillä ja
avausnapeilla,
matkapuhelinsovellusten
mobiiliavauksella
sekä
lähiavauksena
HIDmobiilitunnisteilla.
Asio Pääsynhallinnassa on tuettuna tilojen älylukkojen oviohjaukselle lukuisia johtavia
kulunvalvonnan ja älylukituksen järjestelmiä.

NETTIKALENTERIT
Tilakalenterit voidaan esittää nettipalvelussa lukuisilla eri tavoilla.
Nettikalenterit voivat olla yksittäisiä tilakalentereita, joista tilan voi varata helposti nettikalenteria
maalaamalla.

Nettikalenterit voivat olla myös yhdistettyjä ryhmiteltyjä kalenteripintoja.

ÄLYKKÄÄT HAKUTOIMINNOT
Asion hakukoneilla vapaa tila halutuilla kriteereillä löytyy ja on varattavissa helposti klikkaamalla.

Hakukoneeseen voidaan liittää suodattimia kuten vapaan tilan haku
käyttötarkoituksen, kapasiteetin, sijainnin tai muun halutun kriteerin mukaisesti.

varustelutason,

HELPPO TILAN VARAAMINEN
Tilan varaaminen tapahtuu nettikalenteria maalaamalla tai klikkaamalla hakukoneen tuloksia.

Kirjautuneet käyttäjät tunnistetaan ja varaajan tiedot sekä sopimusasiakashinnat esi-täytetään
varauslomakkeelle.

VARAUKSET KARTTAPINNOILTA
Tilan varaaminen tai vuokraaminen onnistuu myös dynaamisilta karttapinnoilta.

Varauspalvelun palvelukäyttöliittymänä voi olla myös Asio Karttavaraus.
Palvelukokemus karttavarauksille on helppokäyttöinen ja intuitiivinen ”Klikkaa ja Varaa”.
Karttapinnalta varaaminen soveltuu hyvin esimerkiksi toimitilojen vuokraukselle, työpisteiden
varauksille, pienvarastovuokrauksille, majoitus- ja mökkivarauksille sekä kausivarauksille kuten
venepaikkavarauksille.
Varauskarttapohjat muodostetaan varauskohteille SVG-vektorikuvatiedostoina. Vapaa tai varattu
tila voidaan esittää nettipalvelussa väreillä.

VARAUKSEN MAKSAMINEN
Varaukset maksetaan Asion verkkokauppatoiminnoilla. Asiakas saa
varausvahvistuksen, jossa on mukana mm. varauksen tiedot ja peruutusehdot.

sähköpostiinsa

Maksutapavalintana voi olla verkkomaksu tai asiakaslaskutus.

Varauksen voi maksaa Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksuilla.

Varaukset ja tilaukset voidaan maksaa myös laskulla.
Sopimusasiakkaiden laskutustiedot löytyvät Asio Laskutusrekisteristä.
Laskutus voidaan suorittaa Asio Laskutusohjelmalla tai siirtää siirtotiedostopohjaisella
yhteysohjelmalla tai API rajapintaintegraatiolla ulkoiseen taloushallinnon ohjelmistoon.
Asiossa on yhteysohjelmat lukuisiin johtaviin taloushallinnon ohjelmistoihin.
Tiliöintitiedot siirtyvät taloushallinnon puolelle laskutusaineistojen mukana.

PALVELUMYYNTI VARAUKSILLE
Varauksille ja verkkokauppaan voidaan liittää tuote- ja palvelumyyntiä kuten ravintolan
tarjoilutilauksia. Tarjoilutilaukset lähetetään ravintolalle tilauskäsittelyä varten. Ravintolan Cateringtoimintoja hallinnoidaan Asio Catering -ohjelmistolla, joka on liitettävissä Asio Varausjärjestelmään.

Tuote- ja palvelumyynti kytketään verkko-ostoskoriin ja voidaan maksaa tilavarauksen yhteydessä.

RAVINTOLAN PÖYTÄVARAUKSET
Asiolla voi hallinnoida ja tehdä myös ravintolan pöytävaraukset.

Asio Pöytävaraus on saatavilla Asio Varausjärjestelmän lisäpalveluna tai irrallisena ohjelmistona.
Asio Pöytävarausohjelmiston päätoiminnot ovat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pöytävaraukset netti- ja mobiilipalvelussa.
Pöytävaraukset walk-in –kirjauksina.
Pöytävaraukset Asio Tilavarausohjelmalla.
Graafinen pöytäsijoitteluohjelma.
Aikavälipohjainen pöytäkapasiteetin rajoitus.
SMS -muistutukset pöytävarauksille.

TILAVUOKRAUS
Asiolla vuokrataan myös tiloja ja huoneistoja.
Varausjärjestelmässä on tarvittavat toiminnot pitkäkestoisille vuokravarauksille, jotka voivat olla
määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.
Asio Vuokravaraus soveltuu hyvin esimerkiksi varastojen, toimitilojen tai huoneistojen
vuokrauspalveluille.
Tilavuokrauksen itsepalvelukäyttöliittymänä toimii interaktiivinen pohjakartta vuokrattavista tiloista.
Vuokravarauspalvelut toimivat ”vuokraa – maksa – avaa” -palvelukokemusperiaatteella.

Tilavuokrat voidaan maksattaa juoksevasti ”subscription -mallilla” maksukortilta. Asiossa on
tuettuna Paytrail ja Verifone -subscription verkkomaksupalvelut vuokrauspalveluille.
Vuokratun tilan älylukko aukeaa vuokraajalle vuokraperiodin keston mukaisesti.

VIRTUAALIVARAUKSET
Asio Varausjärjestelmä tukee varauskohteiden virtuaaliesityksiä.
Varauskohteet voidaan 3D/360-kuvata ja esittää virtuaalisesti nettipalveluissa.

Virtuaaliesityksiin voidaan liittää varaajan toimintoja kuten ”varaa tämä tila”.
Virtuaaliesityksissä vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea palvelussa voi tehdä.
Virtuaaliesitykseen voidaan liittää esimerkiksi ravintolan tilaustarjoilut, info-TV:lle pyörivät
animaatiot tai vaikkapa tilan seinälle sponsorin logo ja linkitys kotisivulle.
Virtuaalitilan oven älylukkoon voidaan linkittää ohjeistusvideo, miten tilan älylukitus aukeaa
matkapuhelimella varauksen aikana.

TAPAHTUMAVARAUKSET
Asiolla varataan myös tapahtumia, ilmoittaudutaan tapahtumiin ja myydään tapahtumalippuja.
Tapahtumia hallinnoidaan Asio Tapahtumavarausohjelmistolla, joka on liitettävissä saumattomasti
Asio Tilavarausohjelmistoon ja tilahallintoon.
Tapahtumia voi olla monenlaisia. Tapahtuma voi olla esimerkiksi uimakouluryhmä, johon
ilmoitetaan osallistujaksi oma lapsi.

Tapahtumiin (kuten teatteriesitykset tai opastetut kierrokset) voidaan myydä netissä pääsylippu Asio
Lipunmyynti -ohjelmalla. Pääsylippu voidaan toimittaa myös mobiililippuna.

Tapahtuma voi olla myös ajanvaraus palvelulle kuten influenssarokotusajan varaaminen.

Tapahtuma voi olla myös tilapääsymyyntiä kuten kuntosalikorttimyyntiä.
Pääsykortille luvitetaan Asiossa tilapääsy, joka oikeuttaa tilakulkuun kortin voimassaoloaikana.

Kausikortteja ja sarjalippuja voidaan myydä varausta edellyttäville tiloille tai tapahtumille.

MAJOITUSVARAUKSET
Asio Varausjärjestelmä soveltuu myös majoitusvarauksille.
Ratkaisu on tarkoitettu majoitusvarausorganisaatioille, joita varaajaorganisaatio hallinnoi itse.
Majoitusvarauksia hallinnoidaan Asio Majoitusvarausohjelmistolla.

KENTTÄVARAUKSET
Asio Varausjärjestelmä soveltuu myös toistuvaisvarauksille kuten urheiluseurojen tai areenoiden
kenttävuorojen vakiovuorovaraukset joukkueille.
Kenttävarauksia hallinnoidaan Asio Kenttävarausohjelmistolla, joka sisältää vakiovuorojen käsittelyn
ja kenttien lohkomistoiminnot sekä joukkueiden sisäisen vuorokauppa-palvelun.

VUOROVARAUKSET
Peli- ja treenivuorojen ajanvaraukset onnistuvat helposti Asio Slottivaraus -palvelukäyttöliittymällä.
Varausnapeilla voidaan esittää liukuvasti vuorokohtainen hinta, joka voi vaihdella kellonajoittain.
Pelivuorolle luvitetaan Asiossa tilapääsy, ja pelikentän älylukko aukeaa varaajalle vuorovarauksen
aikana.

Slottivaraus -palvelukäyttöliittymä soveltuu hyvin myös esimerkiksi taloyhtiöiden asukasvarauksille
kuten saunavuorovarauksille.
Varauspalveluun voidaan liittää kirjautuminen esimerkiksi asukastunnuksilla.
Saunatilan älylukko aukeaa varaajalle saunavuorovarauksen aikana.

PARKKIVARAUKSET
Parkkipaikkojen varaaminen ja vapautus onnistuu Asio Nappivaraus -palvelukäyttöliittymällä.
Vapaat parkkipaikat voidaan esittää nappeina, ja varauksen tekeminen tai oman paikan
vapauttaminen tapahtuu helposti kahdella klikkauksella.

TYÖPISTEVARAUKSET
Nappivaraus -palvelukäyttöliittymä soveltuu hyvin myös yritysten henkilöstövarauksille kuten
työpistevarauksille. Työpisteitä voi varata esimerkiksi päivä- tai puolipäiväpohjaisesti.
Varauspalveluun voidaan liittää kirjautuminen henkilöstön yritystunnuksilla (SSO).
Työskentelytilan älylukko aukeaa varaajalle työpistevarauksen aikana.

KAUSIVARAUKSET
Asio Varausjärjestelmä soveltuu myös kausivarauksille.
Käyttökohteita ovat esimerkiksi kuntien venepaikkavaraukset, joita varataan kausiluontoisesti.
Kausivarausten palvelukäyttöliittymänä toimii helppokäyttöinen ja havainnollistava pohjakartta
kausivarattavista paikoista.
Kausivarauksille luvitetaan Asiossa ovipääsy, joka oikeuttaa esimerkiksi satamalaiturin älylukon
avaukseen kausivarauksen voimassaoloaikana.

VARAUSVIESTINTÄ
Asio Varausjärjestelmä sisältää monipuoliset viestintätoiminnot. Viestintäkanavia ovat sähköposti ja
SMS. Varausjärjestelmässä on lukuisia viestintäpisteitä liitettynä ohjelmiston eri toimintoihin.
Järjestelmällä hallinnoidaan myös viestipohjia automaattiviesteille kuten varausvahvistuksille.

Viestejä voidaan ajastaa esimerkiksi varausmuistutuksille tai varauspalautteelle.

Viestintä toimii myös älylukkojen oviohjauksessa Asio pääsynhallinnassa luvitetuille varauksille.

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 JA INTEGROITAVUUS
Asio on yhteensopiva. Asio Varausjärjestelmä on integroitavissa lukuisiin ulkoisiin ohjelmistoihin,
palvelualustoihin ja taustajärjestelmiin.
Asion mielipide integroitavuudesta on, että ”hyvän varausjärjestelmän” pitää pohjata avoimeen
arkkitehtuuriin ja olla laajasti yhteensopiva sekä ”hyvän varausjärjestelmätoimittajan” tulee olla
yhteistyökykyinen ja laajasti verkostoitunut toimialan johtavien yritysten kanssa.
Kokonaisratkaisua, hyvää käyttökokemusta ja prosessiautomaatiota ei nykymaailmassa saada
kustannustehokkaasti aikaan ”vain yhden järjestelmän taktiikalla”. Kokonaisratkaisu muodostuu
toisiinsa integroiduista ja yhteensopivista järjestelmistä, joissa eri osajärjestelmien asiantuntemus ja
ammattitaito
jakautuu
osajärjestelmistä
vastaaville
luotettaville
ja
asiantunteville
yhteistyökumppaneille.
Asion tuotteistetut integraatiot toimivat älykkäillä API-rajapinnoilla ja yhteysohjelmilla Asion ja
ulkoisten järjestelmien välillä. Asio tekee aktiivisesti yhteistyötä integroitujen järjestelmätoimittajien
kanssa.
Asiossa tuotteistettuja integraatioita on lukuisia, erilaisiin tarpeisiin ja prosessiautomaatioihin.
Integraatiot toteutetaan asiakaskohtaisesti, asiakastarpeen pohjalta.
Integraatioita ja API-rajapintoja kehitetään jatkuvasti lisää.

▪

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

Avaimeton tilapääsy varauksen aikana
▪
▪
▪
▪

SMS-ovikoodilla
SMS-avauslinkeillä ja napeilla
Mobiiliavauksena matkapuhelinsovelluksella
Lähiavauksena matkapuhelimeen ladattavilla
mobiilitunnisteilla

Kulunvalvotun tilan ovipääsyn luvitus

▪
▪
▪
▪
▪

Moniovipääsynä
Aikaan sidottuna kertapääsynä
Pidemmän aikavälin pääsynä
Toistuvana vuoropääsynä
Käyntikertoihin sidottuna pääsynä

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

▪

Infonäytöt ja näyttöjen sisällönhallinta
Varaukset voidaan lukea Asio Varausjärjestelmästä erilaisille infonäytöille. Infonäytöt voivat olla
koontinäyttöjä tai tilakohtaisia ovenpielinäyttöjä. Infonäytöiltä voi myös tehdä varauksia.
Asiossa on tuotteistettu infonäyttöjen API-rajapinta varaustiedon tuottamiselle infonäytöille.

iDiD -infonäytöille löytyy tuotteistettu iDiD Asio Connector, jolla infonäyttöjen sisällönhallinta on
tehty erittäin helpoksi. iDiDiltä saa myös näyttölaitteet asennettuina ja tuettuina.

▪

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
asiakaskohtaisia Qlik -raporttipohjia.

saa

tilattua

lisää

▪

Integraattorin API-rajapinta Asio Varausjärjestelmään

Integraattoreille on tuotteistettu Asio Partner API-rajapinta, jolla voi tehdä esimerkiksi tilavarausten
mobiilisovelluksia tai omia custom design -nettipalveluita.

▪

SSO (Single Sign-on) kirjautuminen varausjärjestelmään

Vakiona Asiossa on kirjautuminen Asio käyttäjätilillä. Kirjautumiseen voidaan liittää 2FA kaksivaiheinen tunnistautuminen.
Kirjautuminen voidaan toteuttaa myös SSO-tekniikalla eli asiakkaan oman organisaation
käyttäjätilillä. SSO-kirjautumisella käyttäjän ei tarvitse muistaa Asio käyttäjätilin tunnusta ja
salasanaa.

Asiossa on tuettuna Microsoft Azure AD SSO kirjautuminen.
MS Azure AD SSO-kirjautuminen on saatavilla asiakaskohtaisena integraationa.
SSO-kirjautuminen tekee kirjautumisesta Asioon todella helppoa.

▪

Vahva tunnistautuminen

Asiakas voidaan tarvittaessa tunnistaa Asioon luotettavasti.
▪
▪
▪

Vahvalla tunnistautumisella voidaan tiukentaa Asio Verkkokaupan ja tilavarausten
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.

TOINEN ESIMERKKI VAHVAN TUNNISTAUTUMISEN KÄYTTÖTAPAUKSESTA
▪
▪
▪

Varattavissa tiloissa esiintyy väärinkäytöksiä, sääntöjen vastaista tilojen käyttöä tai ilkivaltaa.
Vahvalla tunnistautumisella varaajan henkilöllisyys voidaan ennalta todentaa luotettavasti.
Ratkaisu toimii myös maksuttomien varausten tapauksessa.

▪

Synkronointi Outlookkiin ja Google-kalentereihin

Asio integroituu myös MS Outlookkiin ja Google Workspaceen.
Tilavaraukset voi tehdä myös Outlookilla tai Google-kalentereilla. Varaukset synkronoidaan
tosiaikaisesti Asion ja Outlookin tai Google Workspacen välillä.

Outlook ja Google-kalenteri synkronointi-integraatioilla Outlook/Google-varaukset tuodaan
Outlookista/Googlesta Asioon, ja Asiossa tehdyt varaukset viedään Asiosta Outlookkiin/Googleen.

Outlookkiin on lisäksi saatavilla ladattava Asio-Outlook Add in -nappi ravintoloiden tarjoilutilauksille.

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