
Asio ja iLOQ Oviohjaus
▪ Asio Varausjärjestelmä toimii iLOQ -älylukkojen kanssa.

▪ Tuetut iLOQ –älylukkomallit S5 ja S10.

▪ Tilapääsyjen luvitus varauksille ja Asio oviohjaus iLOQ -älylukoille.

▪ Oven avaus varauksen aikana iLOQ SMS-ovikoodilla.

▪ Ovikoodit SMS-viestinä varaajalle.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.
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ASIOLLA VARATAAN  – iLOQilla AVATAAN



OVI AUKEAA VARAUKSEN AIKANA
iLOQ SMS-OVIKOODILLA

▪ Asio Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä niille tiloille, joissa
on iLOQ -älylukot ja tilapääsy edellyttää varausta.

▪ Ovipääsy varaukselle luvitetaan Asiossa iLOQ -ovikoodilla.

▪ Ovikoodi lähetetään varaajalle sähköpostilla ja SMS:llä.
▪ Tilan ovi aukeaa varauksen aikana iLOQ -ovikoodilla. 

Katso video, miten iLOQ-ovi aukeaa varaukselle

https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4

https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4
https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4


KOKONAISRATKAISU VARAUKSILLE



“VARAA – MAKSA – AVAA” -esimerkki : ASIO TILAVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – iLOQ SMS-OVIKOODI

“ VARAA – MAKSA – AVAA “

▪ Syötä iLOQ-ovikoodi lukijaan.
▪ Tilan ovi aukeaa.

Helposti sisään varauksen aikana

Ovikoodi on voimassa vain varauksen ajan.

Varaa Golf-harjoittelutila
€ 20.00 / tunti (+ alv)

Golf harjoittelutila

OVIKOODI



Ovikoodi varaukselle

Kuntosalin
iLOQ älylukko aukeaa
o ovikoodilla
o varauksen aikana

“VARAA – MAKSA – AVAA” -esimerkki : ASIO VERKKOKAUPPA – KUNTOSALIKORTTI – PAYTRAIL VERKKOMAKSU - iLOQ SMS-OVIKOODI



iLOQ - Asio Oviohjaus on käytössä monialaisesti
Esimerkkejä Asion ja iLOQin yhteisistä oviohjaus -asiakastoteutuksista

Käytössä kaupungeilla ja kunnilla
▪ Äänekosken kaupunki, tilavaraukset ja kuntosalikortit
▪ Lappeenrannan kaupunki, venevuokraukset
▪ Saarijärven kaupunki, tilavaraukset

Käytössä mailapelihalleilla ja kuntosaleilla
▪ PG-areena, padel-vuorovaraukset
▪ Golf Talma, golf-simulaattorivaraukset
▪ Golf-Garage, golf-simulaattorivaraukset
▪ Padel Karkkila, padel-vuorovaraukset ja kuntosali
▪ Golf247, golf-simulaattorivaraukset
▪ Archipelagia Golf, golf-simulaattorivaraukset

Käytössä kulttuurikeskuksissa
▪ Kulttuuritalo Fokus, Raasepori, tilavaraukset

Käytössä seurakunnilla
▪ Lauttasaaren seurakunta, tilavaraukset

Käytössä kiinteistöillä ja business parkeilla
▪ Newsec kiinteistöt, tilavaraukset
▪ Kohoa Synergiakeskus, tilavaraukset



Yhteydenotot

Asio: 
tom.ojala@asio.fi

iLOQ: 
mikko.kahelin@iloq.com

mailto:tom.ojala@asio.fi
mailto:mikko.kahelin@iloq.com
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