
 

Asio Varausohjelmisto v19 – Uudet toiminnallisuudet 

21.1.2019, Helsinki 

Tässä dokumentissa kuvataan listausmuodossa Asio Varausohjelmiston v19 (2019) uudet 
toiminnallisuudet. 
 
Pääteemat Asio v19 -versiossa ovat uusi PHP-kehitinversio, tieto- ja yksityisyydensuoja (GDPR-
toiminnot), uudet ohjelmiston toimialakohtaisesti tuotteistetut toiminnot sekä nettipalveluiden 
asiakaskohtaiset responsiiviset käyttöliittymät.  
 
Tässä dokumentissa kuvataan ensin uudet yleiset Asio-varausjärjestelmän toiminnot, jotka ovat 
saatavilla versiopäivityksenä kaikille varausohjelmistojamme käyttäville asiakkaillemme, ja sen 
jälkeen toimialakohtaisten tuotteistettujen ohjelmistoversioiden uudet toiminnot, jotka ovat 
saatavilla tuotteistettujen toimialakohtaisten ohjelmistoversioiden käyttäjille. 
 
Toimialakohtaisesti tuotteistetuilla ohjelmistoversioilla tarkoitetaan Asio Tilavaraus, Kenttävaraus, 
Kokousvaraus, Tapahtumavaraus, Laitevaraus, Parkkivaraus ja Majoitusvaraus -varausohjelmistoja 
sekä niistä kotisivuille tuotettavia responsiivisia nettivarauspalveluita, tapahtumien 
ilmoittautumispalveluita ja nettikalentereita.  
 
Asion pilvipalvelinasiakkaiden osalta ohjelmistoversio päivitetään Asion toimesta helmikuun 2019 
aikana, eikä päivitys edellytä toimenpiteitä asiakkaalta. Omaa palvelinta käyttävien asiakkaiden 
osalta versiopäivitykselle sovitaan erillinen asennusajankohta. Versiopäivityksen edellytyksenä on, 
että Asiakas on ensin päivittänyt omaan palvelimeensa PHP7.2 varusohjelmistoversion.    
 
Toimintolistauksissa on mainittu, mikäli kyseinen toiminnallisuus on erillisesti tilattava maksullinen 
lisäpiirre ja/tai saatavilla asiakaskohtaisesti erillisenä tilauksena tai toimialakohtaisesti 
tuotteistetussa ohjelmistoversiossa.  
 
Toiminnallisuuksien saatavuus ja käyttö riippuu myös voimassa olevan asiakastilauksen laajuudesta 
eli mitä ohjelmaosioita Varausohjelmiston toimitussopimukseen on liitetty.  
 
Erillisesti tietosuojaan liittyen on päivitetty seuraava dokumentti: 

• Asio ja GDPR 
 
Dokumentit ovat ladattavissa Asio v19 julkistussivustoltamme osoitteessa 
https://www.asio.fi/julkistukset/v19/ . 
 
 
 
 
 

https://www.asio.fi/pdf/gdpr.pdf
https://www.asio.fi/pdf/gdpr.pdf
https://www.asio.fi/julkistukset/v19/


Yleiset uudet Asio v19 järjestelmätason päätoiminnallisuudet 

• Pohjajärjestelmän uusi PHP-kehitin versiotuki PHP-versiolle v7.2. 

• Uudet pääkäyttäjän GDPR -toiminnot (tieto- ja yksityisyydensuoja).  

o    Henkilötietojen pseudonymisointi ja anonymisointitoiminnot.  

o    Tuki Content Security Policylle (CSP). Parantaa www-selainkäytön tietoturvaa. 

o    Salasanatiivistealgoritmin tietoturvaparannus (MD5 -> SHA256). 

o    Sisään- ja uloskirjautumisten erillinen lokitus. 

• Tuki Mandrill -sähköpostien lähetysohjelmalle. 

o   Voidaan asettaa oletusarvoiseksi sähköpostien lähetysohjelmaksi Asio pilvipalvelinta 

käyttäville asiakkaille. Omaa palvelinta käyttävät voivat halutessaan asentaa palvelimelleen 

Mandrill-ohjelman. 

o    Seurantamahdollisuus. 

o    Viestien läpimeno on Mandrill-ohjelmalla merkittävästi ja todennetusti parantunut. 

 

Toimialakohtaisesti tuotteistetut ohjelmistoversiot – uudet Asio v19 
toiminnallisuudet ja käyttöliittymäratkaisut 

• Uusia asiakaskohtaisia nettivarausten responsiivisia käyttöliittymäsovituksia ja 

nettivarauksen toimintoja. Saatavilla asiakaskohtaisesti erillisellä tilauksella.  

o Sovitus asiakkaan kotisivulle ja kotisivun visuaaliseen ilmeeseen. 

o Sovitus asiakkaan varausprosesseihin, käyttöoikeushallintoon ja varauskäytäntöihin.  

o Responsiiviset nettikäyttöliittymät julkiseen käyttöön ja asiakasryhmille.  

o Omien varausten hallinnointi -nettikäyttöliittymä. 

o Erilaisia varausportaali-, navigaatio- ja varaustilannenäkymiä käyttötarpeen pohjalta. 

 



• Nettivarausten hakukoneet. Saatavilla asiakaskohtaisesti ja erillisellä tilauksella.  

o Vapaan tilan tai resurssin nettihakukone. 

o Hakukoneen suodattimet asiakaskohtaisesti määriteltävissä.  

 

o Täsmähaku käyttötarkoituksen pohjalta. 

 

o Haku tilan tai resurssin nimellä tai nimen osalla. 

 

o Hakukoneen suodattimet. 

 



o   Hakutulosten järjestäminen esimerkiksi tilakapasiteetin, rakennustiedon tai muun kriteerin 

pohjalta. 

o   Viimeisimpien omien hakujen muistaminen. 

 

o    Tapahtumien hakukoneet. 

 

• Varausten hinnanlaskentaan uusi yrityskohtainen asetus, jolla voidaan asettaa hinnasto-

oletus uusille varauksille. 

• Yrityskohtaisilla asetuksilla mahdollisuus tehdä online-varauksia suoraan vahvistetuksi myös 

laskutus-maksutavalla. 

• Pöytämuodon valinta varauslomakkeella tai online-ostoskorissa, mikäli pöytämuodot on 

määritelty varauskohteelle.  

o    Asiakaskohtaisesti saatavilla erillisellä tilauksella.  

 



• Online ostoskorin käyttötarkoituksen soveltaminen palvelutilauksiin irrallaan tilavarauksista.  

o   Soveltuu esimerkiksi ravintolatarjoilujen tilaamiselle suoraan omalle toimistolle. 

o   Keittiön aukioloaikojen huomioiminen tilaustarjoiluissa.  

o   Tilauksen ”orderissa” määritys toimituspaikalle, esimerkiksi toimistohuone, rakennus ja 

kerrostieto. 

o   Asiakaskohtaisesti saatavilla erillisellä tilauksella. 

 

• Tuoterekisterin tuotteiden tai palveluiden piilotus ulkopuolisilta käyttäjiltä. 

• Toimitusmaksu -tuotteen lisäysmahdollisuus online ostoskoriin.  

• Varauskohteen perustietoihin lisätty parametrointikenttiä. 

o    Tili, Kustannuspaikka, Projekti ja Toiminto.  

• Varauksen hinta saatavilla näkyviin hallintakäyttöliittymän tilakalentereissa. 

o    Yrityskohtainen asetus. 

• Tilakytkennät toisiinsa, jolloin tilan varaaminen muodostaa automaattisesti kytkettyihin 

tiloihin varauseston  

o    Soveltuu esimerkiksi varaustilanteisiin, joissa on sermillä jaettuja tiloja tai tiloja, joita ei saa 

varata samanaikaisesti. Esimerkiksi, jos varataan konserttisali, niin lämpiötä ei voi varata ulos 

samanaikaisesti.  

• Varausten peruutus koko rakennuksen / rakennuksen osan alle jäävistä varauksista ja 

peruutusviestin lähettäminen asiakkaille sähköpostilla. (esimerkiksi Urheiluareenalla 

järjestetään turnaus ja seurojen vakiovuoroja joudutaan perumaan alta). 

 



• Alle jäävien varausten tallennus ja palautus yliajavan varauksen peruutustilanteessa. 

o Varausten palautus, jos tapahtuma ei toteudukaan. 

• Toistuvaisvarauksen hyväksyntä niiltä osin, joihin ei kohdistu päällekkäisyyksiä. 

• Kirjautuneen käyttäjän varausvahvistuksen lähettäminen itselle. 

• Varauksen käyttötyypin valinta alasveto-valikkona mobiilikäyttöliittymässä.  

o    Helppokäyttöisyys toiminto mobiilikäyttöliittymässä. 

o    Desktop selaimella käyttötyyppivalinta näkyy radio-button valintana. 

• Varauskohteiden tietojen (nimi, kuvat jne) ja varausportaalisivuston otsikkotason tekstien 

muokkaus suoraan responsiivisesta nettipalvelu -käyttöliittymästä. 

o    Pääkäyttäjän oikeuksilla nettipalveluissa sisäänrakennettu editori, jolla pääsee nopeasti ja 

helposti muokkaamaan nettipalvelussa näkyviä tietoja ja sisältöjä. 

• Käyttötarkoitus -parametrin kytkeminen tila- tai resurssikohtaisesti.  

o    Käyttötarkoitus tiedon soveltaminen nettipalveluissa ja hakukoneissa. 

• Käyttötyyppeihin oletusmaksutapa nettipalveluita varten. 

• Hintojen porrastustoiminnot.  

o   Hinnastoista mahdollista määrittää hintojen alkujakson pituus ja tuntihinta sekä tuntihinta   

alkujaksoa seuraaville tunneille. 

o   Soveltuu esimerkiksi kokoustilavarauksien hinnoittelulle, kun halutaan tarjota edullisempi 

hinta niille, jotka varaavat kerralla pidempiä ajanjaksoja.  

• Toistuvaisvaraus mahdollista tehdä myös joka toiselle viikolle.  

• Varauskohteiden kiinnitys julkisen nettikäyttöliittymän navigaatioon. 

• Asiakasrekisterin sivutus pitkien tulosteiden helpomman käsittelyn mahdollistamiseksi. 

• Varaushinnastojen muutokset varauskohde -kohtaisena massa-ajona. 

• SAP-numeron liittäminen yritystietolistaukseen. 

• Tapahtumien ilmoittautumisten käsittely: Varoitus, jos yritetään hyväksyä sama henkilö 

toiseen kertaan. 

• Tapahtumailmoittautumisten lomakkeille lisätty linkki yrityksen tietosuojaselosteeseen. 

Yrityskohtainen uusi asetus. 

• Tapahtumailmoittautumisten lomakkeille muutettu äidinkielen valinta alasveto -valikosta, 

joka vastaa Tilastokeskuksen vaatimuksia vuoden 2019 osalta.  

o    Yrityskohtainen asetus. 

• Ilmoittautumisten listausohjelmaan myös IP-osoite ja varausnumero. 

• Ilmoittautumisten listausohjelmaan (Ilmoittautumiset / varaustiedot) lisätty Excel-tulostus. 

• Kuntaparametrin passivointi: Lomakkeille nostetaan näkyviin vain "aktiivit" kunnat. 

• Tilastokeskuksen uudet vaatimukset koskien vuoden 2019 tilastointia.  



   

 

Asio Dokumentti päivitetty 21.1.2019 

© Asio-Data Oy, www.asio.fi  

http://www.asio.fi/

