
© Asio-Data 21.5.2015

Asio Notification –sovelluksen esittely ja testausohjeet

1. Mikä Asio Notification on
Asio Notification on Asio-ohjelmistoperheeseen kehitetty uusi matkapuhelinsovellus ja
viestintäpalvelu.

Ohjelmisto soveltuu oppilaitoksille ja muille organisaatioille, joilla on joko irrallista tai
sovelluksiin liittyvää viestintätarvetta. Tämä esitys painottuu oppilaitosympäristöön,
mutta on soveltuvin osin käytettävissä esim. kenttävarausjärjestelmän yhteydessä tai
irrallisena (sanomapalvelin, kts.luku 5).

Matkapuhelimeen asennettavalla sovelluksella esim. opiskelijat voivat vastaanottaa
oppilaitoksen lähettämiä matkapuhelin-ilmoituksia (push notifications).

Opettajat voivat lähettää täysin kohdennettuja ilmoituksia Asio Notification -palvelun
tilanneiden opiskelijoiden matkapuhelimiin ja tabletteihin Asio-ohjelmiston nettiliittymän
tarjoamista ”viestintäpisteistä”.

Viestintäpisteitä ilmoitusten, tekstiviestien ja sähköpostien lähetykselle on tarjolla
lukuisista Asio-ohjelmiston eri toiminnoista. Ensimmäinen viestintäpiste, jossa on
mukana Asio Notification -ilmoitusten lähetys, on kurssiosallistujille kohdennettu
viestintäpiste. Tämä viestintäpiste on tarkoitettu viestintään, joka liittyy opiskelijan
käymiin kursseihin. Opettajat voivat nopeasti ja tehokkaasti tiedottaa kurssiosallistujia
esimerkiksi muutoksista kurssiajankohdissa tai paikoissa.

Viestintäpisteissä opettaja valitsee haluamansa viestikanavan (matkapuhelin-ilmoitus,
sähköposti tai tekstiviesti) sekä halutut vastaanottajat. Opettajalla on mahdollisuus valita
vaihtoehtoinen viestikanava, mikäli esimerkiksi kohderyhmään kuuluva kurssiosallistuja
ei ole tilannut tai sallinut Asio Notification -viestintäpalvelua.

Asio Notification -ilmoitusviestintä täydentää Asio-ohjelmiston viestintäpisteiden kautta
tehtävää tekstiviesti- ja sähköpostiviestintää. Asio Notification -matkapuhelinsovellus ja
viestintäpalvelu ovat toistaiseksi saatavilla Android-laitteille. Sovellus toimii englannin ja
suomen kielellä.



Asio Notification on liitetty myös täysin uudelleen kirjoitettuun Asion
Sanomapalvelimeen. Toiminnallisuus on AsioN-viestintämahdollisuutta lukuun ottamatta
säilynyt ennallaan ja siihen voi tutustua osoitteessa
http://www.asio.fi/documents_all.shtml
seuraavista dokumenteista:

Sanomapalvelimen käyttöä kuvataan luvussa 5.



2. Asio Notification -sovelluksen lataus ja asennus
matkapuhelimeen sekä viestintäpalvelun tilaaminen
Tässä kuvataan applikaation lataus Android-puhelimiin. Windows- ja iOS –versiot
julkistetaan kesällä 2015.

Ilmoitusten vastaanotto Asio Notification -viestintäpalvelusta edellyttää Asio Notification -
sovelluksen asentamista matkapuhelimeen tai tablettiin.

Asio-Data toimittaa puhelimiin asennettavan sovelluksen asiakkaillensa erillisesti
sovitulla tavalla.

Asennuksen jälkeen matkapuhelimeen ilmestyy Asio Notification (Asio N) -kuvake (App
Icon).

Kuva 1: Asio Notification -kuvake Android matkapuhelimen ruudulla

Kun sovelluksen käynnistää ensimmäistä kertaa, sovellus pyytää käyttäjää
tunnistautumaan.



Tunnistautuminen: Kun käytössä oppilaitoksen oma Asio ERP -ohjelmisto

Tunnistautumisessa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjältä kysytään
oppilaitos ja toisessa vaiheessa käyttäjätunnus.

Kuva 2: Asio Notification ensimmäinen käyttökerta

Kirjautuminen palveluun tarvitaan vain kerran. Kirjautumisen jälkeen Asio Notification -
viestintäpalvelu on käyttövalmis.

Opiskelija saa kirjautumistunnukset oppilaitokseltansa. Kirjautuminen voi tapahtua joko
Asio ERP -tunnuksilla tai esim. oppilaitoksen omalla Shibboleth/Haka-
tunnistautumisella.

Oppilaitokset saavat sovelluksen testitunnukset Asio-Datalta.



Tunnistautuminen: Kun käytetään palvelua itsenäisesti Asio Sanomapalvelin -ohjelmistosta

Asio Sanomapalvelin -ohjelmistoa viestintäpisteenä käytettäessä käyttäjät eivät tarvitse
oppilaitoksen tunnuksia, vaan kuka tahansa voi käyttää palvelua.

Kuva 3: Asio Notification + Asio Sanomapalvelin – ensimmäinen käyttökerta, Android-laite esimerkki

Tunnistautuminen ilmoitusten vastaanottajaksi Asio Sanomapalvelimeen tapahtuu
sähköpostiosoitteen avulla. Käyttäjä syöttää ensimmäisessä vaiheessa
sähköpostiosoitteen, johon lähetetään osoitteen omistajan varmistamiseksi
vahvistuskoodi. Tunnistautuminen viimeistellään vahvistuskoodi syöttämällä.
Tunnistautuminen tehdään vain kerran.



Ilmoituspalvelun asetukset

Kirjautumisen jälkeen opiskelija voi muokata Ilmoituspalvelun asetuksia.

Ilmoituspalvelun tilaus on sovelluksessa oletusarvoisesti päällä ja opiskelija voi
vastaanottaa matkapuhelin-ilmoituksia oppilaitokseltansa. Ilmoituspalvelun saa helposti
pois päältä sovelluksen ilmoitusten vastaanotto-asetuksissa.

Ilmoituspalvelun asetukset toimivat hieman eri tavalla riippuen puhelinmallista.

Android–puhelimella opiskelija voi muokata ilmoitusten vastaanotto-asetuksia
seuraavasti:

Kuva 4: Viestintäpalvelun tilaaminen ja Ilmoitusten vastaanottoasetukset Android-älypuhelimella

Android-laitteilla ilmoitusten vastaanotto-asetuksissa on kaksi erillistä kytkintä.
Ensimmäisellä kytkimellä säädetään viestintäpalvelun tilaaminen. Toisella kytkimellä
säädetään tapa, jolla ilmoitukset halutaan vastaanottaa matkapuhelimeen tai tablettiin.

Kytkin 1: Ilmoitusten vastaanotto

Kun tämä kytkin on ”PÄÄLLÄ”–asennossa, opiskelija tilaa matkapuhelin-ilmoitus
viestintäpalvelun oppilaitokseltansa, ja sallii ilmoitusten vastaanoton Android-
laitteeseensa.

Kun tämä kytkin on ”POIS PÄÄLTÄ” –asennossa, opiskelija ei tilaa
viestintäpalvelua oppilaitokseltansa, eikä saa ilmoituksia Android-laitteeseensa.



Kytkin 2: Ilmoitukset puhelimen näytölle

Kun tämä kytkin on ”PÄÄLLÄ”-asennossa, oppilaitoksen lähettämät ilmoitukset
näkyvät suurina ilmoitus-bannereina matkapuhelimen näytöllä ja pieninä
ilmoituksina matkapuhelimen ilmoituskeskuksessa.

Kun tämä kytkin on ”POIS PÄÄLTÄ” –asennossa, oppilaitoksen lähettämät
ilmoitukset näkyvät vain pieninä ilmoituksina matkapuhelimen
ilmoituskeskuksessa.

Windows Phone –laitteilla ilmoitusten vastaanotossa on vain yksi kytkin. Kun ”Push
Notifications” –kytkin on ”on”-asennossa, opiskelija vastaanottaa ilmoituksia Windows
Phone –puhelimeensa oppilaitokseltansa. Kun kytkin on ”off”-asennossa, ilmoituksien
vastaanotto on pois päältä.

Kuva 5: Viestintäpalvelun tilaaminen ja Ilmoitusten vastaanottoasetukset Windows Phone -älypuhelimella



3. Ilmoitusten vastaanotto matkapuhelimeen tai tablettiin

Kun oppilaitos lähettää ilmoituksen ilmoituspalvelun tilanneisiin matkapuhelimiin,
ilmoitus ilmaantuu matkapuhelimeen tai tablettiin opiskelijan valitsemalla tavalla.
Erilaisilla älypuhelimilla (Android, iPhone, Windows Phone) on hieman erilaisia
vaihtoehtoja vastaanottaa ilmoituksia.

Kuva 6: Ilmoitusten vastaanotto matkapuhelimella, Android. Iso banneri-ilmoitus sekä ilmoituskeskus esimerkkikuvat.

Kuva 7: Ilmoitusten vastaanotto matkapuhelimella, Windows Phone, ilmoituskeskus esimerkkikuva.



Kuva 8: Ilmoitusten vastaanotto matkapuhelimella, iPhone, ilmoituskeskus, iso banneri, pieni banneri ja lukitusnäyttöilmoitus esimerkkikuvat.

Riippuen opiskelijan tekemistä ilmoitusten vastaanotto-asetus valinnoista, ilmoitukset
saapuvat matkapuhelimeen joko suurina ilmoitus-bannereina tai pieninä ilmoituksina
matkapuhelimen ilmoituskeskukseen. Ilmoituksia on mahdollista vastaanottaa myös
suoraan puhelimen lukitusnäytölle.

Suuri ilmoitus-banneri matkapuhelimen näytöllä

Suuri ilmoitus-banneri ilmestyy suoraan matkapuhelimen ruudulle. Ilmoituksessa voi olla
sisällä klikattava nettilinkki lisätietoihin, kuten esimerkiksi kurssi-ilmoittautumiseen.

Pieni ilmoitus matkapuhelimen ilmoituskeskuksessa

Pieni ilmoitus ilmestyy matkapuhelimen ilmoituskeskukseen.

Ilmoituskeskuksen saa auki laskemalla alas matkapuhelimen ”verhoseinän” hipaisemalla
näytön yläosaa alaspäin. Myös pienissä ilmoituksissa voi olla klikattava nettilinkki
lisätietoihin.



4. Ilmoitusten lähetys Asio-ohjelmiston viestintäpisteistä

Ensimmäinen Asio-ohjelmiston viestintäpiste, josta oppilaitos voi lähettää Asio
Notification -viestintäpalvelun tilanneille opiskelijoille matkapuhelin-ilmoituksia, on
kurssikalenteri (opintojaksokalenteri).

Ilmoitusten lähetys kurssikalenterin viestintäpisteestä toimii seuraavasti.
Alla on esimerkin omaisesti kuvattu ja ohjeistettu testaamista varten matkapuhelin-
ilmoituksen lähetys Aluetalouden tutkimus -kurssille osallistuvalle opiskelijalle
kyseisen kurssin kurssikalenteriin liitetystä viestintäpisteestä.

1. Kirjaudu haluamallasi nettiselaimella Asio–ohjelmistoon osoitteessa
https://asp.asio.fi/dev/kalenterit2/

2. Syötä Asio-käyttäjätunnukseksi. Testaamista varten saat tarvittaessa
testitunnukset Asio-Datalta.

Kuva 9: Kirjautuminen Asio-ohjelmistoon nettiselaimella

3. Valitse ohjelmiston valikosta ”Kurssikalenterit” ja sen jälkeen haluttu kurssi
”Aluetalouden tutkimus”.

Kuva 10: Kurssikalenteri valikko Asio–ohjelmiston päävalikosta



Kuva 11: Aluetalouden tutkimus –kurssin valinta Kurssikalenterit-valikosta

4. Valitse Aluetalouden tutkimus –kurssikalenterista keskiviikon kohdalta
kurssiluento ”Aluetiede”.

Kuva 12: Aluetiede–kurssiluennon valinta kurssikalenterista

5. Klikkaa ”Osallistujaviestintä” –nappia Aluetiede–kurssiluento pop-up-valikosta.



Kuva 13: Osallistujaviestintä -painike kurssiluennolle (Viestintäpiste)

6. Valitse viestintäkanavaksi ”Push-notifikaatio” (matkapuhelin-ilmoitus).

Kuva 14: Viestintäkanavan valinta viestintäpisteestä (Push-notifikaatio)

Valitse kurssiosallistujalistalta ilmoitusten vastaanottajat ja kirjoita ilmoitukselle
viestisisältö. Voit valita viestille myös vaihtoehtoisen viestintäkanavan (esimerkiksi
tekstiviesti), mikäli vastaanottaja ei ole tilannut ilmoitus-viestipalvelua.



Vastaanottajan värikoodi on vihreä, mikäli vastaanottaja on asentanut Asio Notification -
sovelluksen ja tilannut sovelluksella ilmoitusviestintäpalvelun.

Vastaanottajan värikoodi on punainen, mikäli vastaanottaja ei salli viestintää
matkapuhelinten ilmoituksilla.

Kuva 15: Ilmoitusten viestisisällön kirjoittaminen

Kun ilmoituksesi on valmis, klikkaa ”Lähetä viesti vain valituille” -painiketta
lähettääksesi ilmoituksen valituille kurssiosallistujille. Viesti lähtee vastaanottajille
valittuja viestintäkanavia käyttäen.



5. Ilmoitusten lähetys Asio Sanomapalvelimesta

Palvelun osoite on
https://asp.asio.fi/sanomapalvelin

Tarvitset Asion antaman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Luo aluksi sanomaryhmät
kuten aiemmassakin versiossa.

Vastaanottajalistalle merkitään värillisellä ikonilla ne henkilöt, joilla on valmius
ottaa vastaan ilmoituksia (tässä esimerkissä sellaisia ei ole). Valitse lähetysoptioista
sopivin ja kirjoita teksti.

Kun ilmoitus on lähetetty, valitut vastaanottajat saavat ilmoituksen matkapuhelimeensa
Asio Notification –sovelluksessa valitsemallansa tavalla, joko suurina ilmoitus-



bannereina suoraan matkapuhelimen näytölle, tai pieninä ilmoituksina matkapuhelimen
ilmoituskeskukseen.

Kuva 13: Ilmoituksen saapuminen matkapuhelimeen

Ilmoituksissa voi olla sisällä klikattava nettilinkki. Klikkaamalla ilmoitusta avautuu Asio
Notification –sovelluslinkki ilmoitukseen ja sen sisältämiin mahdollisiin
jatkotoimenpiteisiin.

Sovelluksen kuvakkeeseen ilmestyy myös ”punainen pallo” indikoimaan, että
opiskelijalla on lukematon ilmoitus oppilaitokseltansa. Punainen pallo poistuu
kuvakkeesta, kun ilmoitus on luettu.



Kuva 14: Punainen pallo ja sen sisällä oleva numero tarkoittavat sovellukseen saapuneita lukemattomia ilmoituksia


