
Kenttävaraus

Ohjelmistoratkaisu urheiluseurojen ja hallien
kenttien ja tilojen nettipohjaiselle varaustoiminnalle



Tee seuran kenttävaraukset helposti ja hallitusti

Monipuolinen varausjärjestelmä kentille ja muille tiloille
Lajisovitukset: jalkapallo, koripallo, taitoluistelu, jääkiekko, hallit, …

Monimuotoiset ja helppokäyttöiset varauskalenterit
Käyttöoikeustasot seuralle, joukkueille, valkuille ja nettikäyttäjille

Varausten laskutus, seuranta ja raportointi
Vuorosiirrot itsenäisesti joukkueiden välillä
Varauskohteiden ryhmittely ja lohkominen

Vuorohinnoittelutaulukot asiakasryhmittäin
Kenttien käyttöasteen seuranta ja varauslistaukset

Kalentereiden ja varaustietojen netti-feedit seuran kotisivulle
Kalentereiden WebCal-synkronointi ulkoisiin kalenteriohjelmiin ja mobiiliin

Liitännät ulkoisiin ohjelmiin kuten myClub-taloushallinto ja Nimenhuuto
Vuorojen asetus myyntiin netissä verkkopankki- ja luottokorttimaksamisella

Ylläpidetty nettipohjainen ohjelmistopalvelu
Asiakaskohtainen ohjelmiston sovitus asiakkaan toimintaympäristöön



Ohjelmiston Lajisovitukset

Kehitetty lajien erityisarpeisiin.
Soveltuu pienille ja suurille seuroille.

Lajisovituksissa asiakkaamme ovat itse auttaneet meitä lajitoiminnan keskeisten varausprosessien suunnittelussa



Tilavarausohjelmistoja

20 vuoden
kokemuksella



HJK haluaa panostaa seuratoiminnan laatuun.
Siksi valitsimme Asion. 

Kaikki HJK:n kenttävuorot
varataan Asiolla

HJK tilasi Asio Kenttävarausohjelmiston

Juuso Muurinen
Palvelupäällikkö

HJK ry



1. 2. 3. 4.
VARAA KOMMUNIKOI HALLINNOI LASKUTA
kenttävuorot 
tehokkaasti

joukkueiden
vuorot ajoissa

muutoksia
joustavasti

joukkueita
kohdennetusti

Kenttien ja muiden tilojen 
vuorovaraukset joukkueille

Kenttien lohkominen

Vuorojen hinnoittelu

Käyttö nettiselaimella

Kattavat tiedot kentistä 
ja kenttävuoroista

Kenttien ja joukkueiden
Netti-feedit kotisivulle

WebCal –synkronointi ulkoisiin
alenteriohjelmiin ja mobiiliin

Monimuotoiset kalenterit

Itsenäiset vuorosiirrot 
joukkueiden kesken

Vuorojen myynti ja osto

Laskutuksen siirtyminen
vuoromuutoksissa

Kulujen kohdentaminen

Laskutusaineistot ja laskutus

Varauslistaukset ja raportit

Laskutusliitännät ulkoisiin 
taloushallinto-ohjelmiin

Asiolla hallinnoidaan kaikkien tilojen varaukset



NETTIKÄYTTÄJÄT
Kalentereiden Netti-feedit ja kotisivu-upotukset

Kalentereiden synkronointi ja vuorojen nettimyynti

JOUKKUEET ja VALMENTAJAT
Joukkueiden ja valmentajien rooli- ja yksittäisoikeudet

Rajattu pääsy rooleille tarkoitettuihin toimintoihin

SEURA
Seuratason oikeudet pääkäyttäjälle ja rooleille vastuualueittain

Pääsy kaikkiin tai valittuihin ohjelmiston toimintoihin

Ohjelmiston käyttäjillä on nettipohjainen pääsy
ohjelmiston toimintoihin eri käyttöoikeustasoilla



Vuorovarajaan työkalu

Varauksille löytyy useita näkymiä lukuisilla logiikoilla ja havainnollistavilla värikoodauksilla.
Esimerkiksi tapahtumien värit voidaan asettaa joukkue –tai tapahtumatyyppikohtaisesti. 

Esimerkki: VÄRISUUNNITTELU
Esimerkin yhdistetyssä Joukkuekalenterissa 
värit seuraavat tapahtumatyyppiä. Esimerkki: VÄRISUUNNITTELU

Esimerkin Kenttäkalenterissa värit seuraavat joukkuetta.



Vuorosuunnittelijan työkalu

Joukkueita ja varattavia tiloja voi olla paljon. Excel-suunnittelu saattaa olla hankalaa.
Varausten suunnittelussa auttavat monimuotoiset näkymät haluttuihin varauskohteisiin, 
josta saa nopeasti kokonaiskuvan varaustilanteesta ja pääsee hallinnoimaan varauksia.

Esimerkki: VUOROSUUNNITTELU
Esimerkin Varauskartassa havainnollistuu haluttujen joukkueryhmien 
varaukset halutuissa varauskohteissa halutulla aikavälillä.



Toiminnanjohtajan työkalu

Toiminnanjohtaja saa nopeasti ”valmis-raportteja” seuratoiminnan keskeisistä mittareista.
Raportit ovat klikkailtavia ja sortattavia ryhmittely-parametreittain.

Esimerkki: VALMENTAJIEN TUNTILISTAUS Esimerkki: TILAKUSTANNUS SEURANTA

Kuka valmensi ?
Missä valmensi ?
Mitä joukkuetta valmensi ?
Montako tuntia valmensi ?
Milloin valmensi ?

Miten tilojen kustannukset jakautuvat ryhmittäin (esim Muodostelmaluistelu, Yksinluistelu) ?
Mistä tilakustannukset koostuvat valitulla aikavälillä ?
Paljonko yksittäisen joukkueen tilakustannukset olivat ?

+ K3



Kenttä/Hallivastaavan työkalu

Seuratoiminnan vastuuhenkilöillä on erilaisia
tarpeita reaaliaikaiselle ja oikealle informaatiolle.

Esimerkiksi Kentästä vastavaan on hyvä olla ajan
tasalla, milloin valot pitää laittaa päälle ja pois.

Järjestelmään voi luoda käyttöoikeuksia yksittäisille
tarvittaville henkilöille ja toiminnoille kuten 
aulapalvelut, aitiovastaavat, kenttämestarit, siivoojat.

Haluttu informaatio voidaan syöttää Netti-feedillä
esimerkiksi hallin Info-TV:hn.   

Esimerkki: KENTTÄMESTARIN LISTA



Kenttävarauksien
tekeminen maalaamalla

Seuran vuorovaraaja varaa kenttävuorot helposti maalaamalla varaukset kalenteripintaan.
Kenttien tiedot kuten hinnat, lohkot, kuvat, kartat ja varusteet löytyvät järjestelmästä.
Varauksia voi tehdä esim. yksittäis- tai vakiovuoroille, tunti/osatuntipohjaisesti ja lohkoittain. 



VALMENTAJAT
Kiinnitetään valmentajat vuoron osiin

HINNASTOT
Valitaan käytettävä valmis-hinnasto

Lisää älyä varauksien tekemiseen
Valmentajien kiinnitys ja hinnoittelutaulukot

Varauksien teossa voidaan käyttää valmiita ulkoisia tai sisäisiä hinnoittelutaulukoita.
Hinnoittelutaulukoissa voidaan asettaa säännöstöjä hinnoille.
Varauksiin voidaan kiinnittää valmentaja tai valmentajia kokovuoro- tai osavuoro –kohtaisesti. 



Varauksia voi tarkastella päivä-, viikko-, työviikko-, kuukausi- tai lista muodossa.
Varausestot voidaan asettaa niille ajanjaksoille, jolloin kenttä tai tila ei ole seuran käytössä. 

Esimerkki: KENTTÄ- ja KENTTÄLOHKOKALENTERIT
Espoonlahden kentän lohkovaraukset tapahtumatyypeittäin, päivänäkymä ja 
Tapiolan kentän varaukset ja varausestot (ajat jolloin ei seuran käytössä), viikkonäkymä

Monimuotoiset Varauskalenterit



Monimuotoiset Varauskalenterit

Varauksille löytyy useita näkymiä lukuisilla logiikoilla ja havainnollistavilla värikoodauksilla.
Kalentereita voi tarkastella esim. kenttä-, lohko-, joukkue-, valmentaja- tai ryhmäkohtaisesti. 

Esimerkki: YHDISTETTY KALENTERI
Joukkueen A Oma kalenteri yhdistettynä
samalle kalenteripinnalle joukkueen B
Oma kalenterin kanssa, viikkonäkymä

Esimerkki: VARAUSKARTTA
Espoonlahden ja Tapiolan kenttien varaustilanne 
lohkoittain ja tapahtumatyypeittäin, viikkonäkymä



Joukkueilla on nettipohjainen pääsy omaan kalenteriinsa. 
Joukkueenjohtajat voivat lisätä omia tapahtumia kalenteriinsa.
Kalenterit voi synkronoida ulkoisiin kalenteriohjelmiin ja mobiiliin.

Esimerkki: JOUKKUEEN OMA KALENTERI
Joukkueen FC ESPOO A Oma kalenteri,
viikkonäkymä, kuukausinäkymä, listanäkymiä 
ja ulkoinen mobiilikalenteri (WebCal -syöte)

Monimuotoiset Varauskalenterit



Vuorovarauksiin voi kiinnittää valmentajan tai valmentajia.
Valmentajakalenterit löytyvät järjestelmästä.
Valmentaja voi synkronoida oman kalenterinsa ulkoisiin kalenteriohjelmiin kuten mobiiliin.

Esimerkki: VALMENTAJAN OMA KALENTERI
Valmentaja Wilman Oma kalenteri tapahtumatyypeittäin,
viikkonäkymä, listanäkymä ja WebCal –syöte mobiiliin.

Monimuotoiset Varauskalenterit



Monimuotoiset Varauskalenterit
Esimerkki: STATUSNÄYTÖT
Kenttien lohkokohtainen varaustilanne, kompaktit statusnäytöt
varaustilanteesta, viikkonäkymät pysty- ja vaaka-asetteluilla

Kenttien ja lohkojen varaustilanteita voi 
tarkastella useilla logiikoilla, kompaktisti ja detaljisti.

Statusnäytöt soveltuvat esim. kenttien
käyttöaste-seurantaa tai vapaan ajan hakua varten. 



Varauslistaukset

Järjestelmästä voi nopeasti luoda erilaisia varauslistauksia ja raportteja erilaisiin tarpeisiin.

Esimerkki: VARAUSLISTAUS JOUKKUEITTAIN

Esimerkki: PUUTTUVAT VALMENTAJAT LISTAUS

Miltä vuoroilta puuttuu valmentajakiinnitys ?

Miten joukkueet ovat harjoitelleet?



Netti-feedit
Kotisivulle, mobiiliin ja Info-TV:hn

Järjestelmästä voi tuottaa reaaliaikaisia, responsiivisia ja räätälöityjä Netti-feedejä.
Netti-feedeillä järjestelmä saadaan palvelemaan koko seurayhteisöä.



Netti-feedit
toimivat myös mobiilissa ja tableteilla

Netti-feedit ovat responsiivisia, ja esitetty
informaatio skaalautuu myös mobiiliin.

Mobiilikäyttöön voidaan supistaa esitetyn
informaation määrää.

Netti-feediin voidaan kytkeä myös
tietoaineistoa varauskohteesta ja sijainnista.

Netti-feedeihin voi liittää WebCal –syötteen.

Mobiili-selain (Android) näkymä



WebCal -syöte
ulkoisiin kalenteriohjelmiin ja mobiiliin

iPhone kalenteri
Outlook kalenteri

Halutun kalenterin voi tilata ja synkronoida omaan ulkoiseen kalenteriohjelmaan.
Esimerkiksi pelaaja voi tilata joukkueen varauskalenterin ja valmentaja voi
tilata oman varauskalenterin vaikkapa matkapuhelimensa kalenteriohjelmaan.



Netti-feedejä on monenlaisia
Listamuotoiset Netti-feedit

Netti-feedit voivat olla listamuotoisia ja tarjota useita valintalogiikkoja informaation esitykselle.
Feedeillä voidaan tuottaa esim kenttävaraus-informaatiota tai joukkueiden vuorovaraukset.



Netti-feedejä on monenlaisia
Kalenterimuotoiset Netti-feedit

Netti-feedit voivat olla myös kalenterimuotoisia ja tilakohtaisia.



Netti-feedeillä saa reaaliaikasta tietoa
myös hallien ja tilojen InfoTV-näyttöihin

Netti-feedeillä voidaan rikastuttaa myös hallien ja kenttien Info-TV näyttöjä
tarjoamalla reaaliaikainen tapahtumatieto kenttien tapahtumista vierailijoille.

www.tapiolanhonka.fi

Esimerkki
Summahallin InfoTV
Ja Hongan kotisivut
”Mitä Summahallin kentillä
tapahtuu tänään”



Netti-feedit upotetaan kotisivulle
asiakkaan brändi-kokemuksen mukaisesti

Netti-feedeillä upotetaan informaatiota varausjärjestelmästä
asiakkaan omalle kotisivulle, asiakkaan omaan kotisivupohjaan.

Käyttökokemus linjautuu asiakkaan omaan visuaaliseen ilmeeseen
ja kotisivun toiminnalliseen logiikkaan sekä navigaatioon. 

opas.utu.fi

Esimerkki
Turun yliopiston
netti-tapahtumaopas
”Mitä yliopistolla
tapahtuu, missä ja milloin”



Myös Push Notifikaatiot
puhelimeen 

Varauskalenterin siirto WebCalilla
ulkoisiin kalenteriohjelmiin

Joukkueen oman kalenterin voi tilata Asiosta
WebCal-syötteenä ulkoisiin kalenteriohjelmiin



Varauskalenterin siirto WebCalilla
ulkoisiin ilmoittautumispalveluihin

Joukkueen oman kalenterin
voi tilata Asiosta
WebCal-syötteenä Nimenhuutoon



Kenttävuorojen
osto ja myynti

Ohjelmistossa on markkinapaikka, jossa vapaita kenttävuoroja voi ostaa ja myydä.
Vuorolaskutus kiinnittyy ostajalle automaattisesti vuorosiirtovahvistuskäytäntöjen mukaisesti.
Joukkueet voivat ostaa ja myydä vuoroja itsenäisesti. 
Mahdollisuus myös julkiseen vuorojen nettimyyntiin ja seurojen väliseen vuoromyyntiin.

Joukkueelta Joukkueelle

Seuralta Joukkueille

Seurojen välillä

Seuralta julkiseen nettimyyntiin



Vuoromyynti netissä
Nettivaraus ja maksaminen

Vuoroja voi asettaa julkiseen myyntiin netissä, verkkomaksamisella.



Kenttävuorojen
laskutusaineisto

Joukkueiden kenttävuorojen laskutusaineiston
saa ajettua helposti parilla klikkauksella.

Laskutusaineiston ja varauslistaukset 
saa nopeasti halutulla aikavälillä, joukkueittain, 
asiakasryhmittäin, kustannuspaikoittain, 
tai vaikkapa tapahtumatyypeittäin 
tiivistettynä tai detaljitasolla.



Kenttävuorojen laskutus
muutamalla klikillä

Laskutuksen voi suorittaa Asiolla tai 
laskutusaineisto voidaan siirtää seuran käyttämään
taloushallinto-ohjelmistoon ulkoisella liitännällä.



Kenttien lohkominen,
ryhmittely ja tieto-aineisto

Seuran aineisto viedään järjestelmään osana ohjelmiston käyttöönottoprojektia.
Varauskohteet voi ryhmitellä halutulla tavalla (esim. omat kentät, kaupungin kentät).
Varauskohteiden tiedot syötetään järjestelmään ja niille asetetaan hinnoittelutaulukot .
Varauskohteita voi olla muutakin kuin kentät, esimerkiksi neukkarit, pukkarit tai jumppasali.
Kenttiä voidaan lohkoa useaan osaan. Lohkoja voi varata yksittäin tai useampia kerralla.
Muualta varatuille kentille asetetaan varausestot niille ajoille, jotka eivät ole seuran käytössä. 

Seuran omat kentät

Muut varattavat tilat

Kaupungilta varattavat kenttävuorot

Muualta varattavat kenttävuorot



Varauskohteiden kattavat
tiedot järjestelmässä

Varauskohteisiin voidaan liittää 
havainnollistavia kuvia ja dynaamisia karttoja 

Varauskohteisiin voidaan liittää 
paljon hyödyllistä lisätietoa joukkueille

Varauskohteille voi luoda useita erilaisia 
hinnoittelutaulukoita ja hinnoittelusäännöstöjä



Ohjelmisto toimitetaan
ylläpidettynä ohjelmistopalveluna

Toteutus on asiakaskohtainen, nettipohjainen
ja ylläpidetty Asion turvatussa palvelinympäristössä

OHJELMISTOTOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Seuran aineiston vienti ohjelmistoon  
Käyttöoikeustasojen määritys

Varauskohteiden lohkominen ja ryhmittely 
Hinnoittelutaulukot asiakasryhmittäin

Vuorovarauksien syöttäminen ohjelmistoon
Tapahtumatyyppien ja asiakasryhmien luominen

Laskutusaineiston generointi, raportit ja listaukset
Netti-feedit kotisivulle ja liitännät

Perehdytys ja käyttöönotto

OHJELMISTOPALVELU

Ohjelmiston ylläpito
Asiakastuki pääkäyttäjälle
Turvatun palvelinympäristön ylläpito
Nettipohjainen pääsy ohjelmistoon
Asiakkaan testi- ja tuotantoympäristö 
Teknologioiden eteenpäin yhteensopivuus
Versiopäivitykset ja uudet toiminnallisuudet
Ohjelmistotakuu ja virhekorjaukset
Asio –asiakaspäivät ja kehitystoiveet



Käyttöönottoprojekti
Prosessi



Ohjelmiston hyödyt ja takaisinmaksuaika ovat
laadullisesti, rahallisesti ja ajallisesti mitattavissa

Espoon Palloseura EPS sai Asiolla pudotettua joukkueiden 
kuukausittaisen laskutusaineiston koontiin käytetyn ajan

kolmesta henkilötyöpäivästä kolmeen minuuttiin

HJK aloitti vapaiden kenttävuorojensa nettimyynnin
seuran kotisivulla, liitettynä Asion kenttävarauksiin

Tapiolan Honka nostaa toimintansa tuottavuutta 
yhdistämällä Asio varausjärjeselmän myClub

taloushallintoon ja automoimalla kenttien laskutuksen.

Grankulla IFK keskittää toimihenkilöidensä ajankäyttöä
urheilullisiin lasten liikuntaa edistäviin asioihin

manuaalisen kenttävuorojen hallinnoinnin sijasta



Kenttävarausohjelmistoon saatavia
laajennuksia ja liitäntöjä

Laajennukset ja ohjelmistoliitännät toteutetaan asiakaskohtaisesti

KURSSIMYYNTI
Seuran tapahtumamyynti netissä, verkkomaksamisella

Valmentajakurssit, taitokoulut, leirit ja muut tapahtumat

LASKUTUS-LIITÄNNÄT
Liitännät ulkoisiin taloushallinto-ohjelmistoihin kuten myClub

Vaihtoehtona Asion oma Asio Laskutus-ohjelmisto

NETTIVARAUS / MYYNTI
Kenttävuorojen myynti netissä, verkkomaksamisella

Sovitus seuran kotisivulle ja tyyliasuun



Nettivaraus

Osta harkkavuoro joukkueellesi
vaikkapa HS-Areenalta



Kurssimyynti

Myy seuran
tapahtumia netissä



Asio + myClub on toimiva combo

yhteensopivuus
liitäntä

Jäsenrekisteri

Ilmoittautuminen

Taloushallinto

Kenttävuorovaraukset

Kenttä- ja joukkuekalenterit

Joukkueiden vuorolaskutus



OHJELMISTORATKAISUJA URHEILUSEUROJEN
TOIMINNAN TEHOSTAMISEKSI


