Asio Kenttävaraus
Asio Kenttävarausjärjestelmä on kenttien, liikuntatilojen ja kenttävuorojen varausjärjestelmä.
Kenttävarausjärjestelmä soveltuu urheiluseuroille, pelihalleille ja areenoille, liikuntakeskuksille sekä
kaupunkien ja kuntien liikuntatoimille.
Ohjelmistosta on saatavilla lajikohtaisesti tuotteistettuja versioita esimerkiksi jalkapallolle,
koripallolle, taitoluistelulle, jääkiekolle, golf-simulaattoreille, tennikselle, padelille ja kuntosaleille.
Ohjelmisto on tarkoitettu kenttien, liikuntatilojen, kuntosalien ja vuorojen varaustoiminnan
hallinnointiin ja vuorovarauspalveluiden tuottamiselle nettiin ja mobiiliin.
Ohjelmisto toimitetaan ylläpidettynä tietoturvallisena pilvipalveluna. Ohjelmisto on GDPRyhteensopiva.
Varauspalvelut ovat netti- ja mobiiliselainkäyttöisiä (responsiivisia) ja sovitetaan asiakkaan omiin
varausprosesseihin ja varauspolkuihin sekä oman kotisivun visuaalisen ulkoasun mukaiseksi.
Nettipalveluihin voidaan liittää verkkokauppa, älylukkojen oviohjaus sekä tuote- ja palvelumyyntiä.

Vuorokalenterit ja vuoromyynti omalle kotisivulle
▪ Responsiivinen nettipalvelukäyttöliittymä
▪ Monimuotoiset palvelukäyttöliittymät varauksille
▪ Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti
▪ Käyttökokemus omien varauskäytäntöjen mukaisesti
▪ Joukkueiden omat varaukset ja vuorokauppa
▪ Mailapelihallien pelivuorojen ajanvaraukset
▪ Kuntosalin verkkokauppa
▪ Irtovuorot, vakiovuorot ja kenttätilojen lohkominen
▪ Älylukkojen oviohjaus varauksille
▪ Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu

KENTTÄVUOROJEN NETTIVARAUSPALVELUT
Kenttävuoroja, pelivuoroja ja liikuntatiloja voidaan myydä ja varata nettivarauspalvelulla.
Varaukset maksetaan verkkomaksulla tai asiakaslaskutuksella.
Palvelun käyttö voidaan kohdentaa julkiselle käytölle tai edellyttää kirjautumista.
Varauspalvelut osaavat käsitellä vakiovuoroja, kenttätilojen
itsepalveluvarauksia sekä vuorosiirtoja joukkueiden välillä.
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Hallien peli- ja treenivuorojen ajanvaraukset onnistuvat helposti Asio Vuorovaraus -ohjelmistolla.

”VARAA – MAKSA – AVAA” -PALVELUKOKEMUS
Kenttien, kuntosalien ja pelivuorojen nettivaraaminen on tehty Asiossa helpoksi ja älykkääksi.
Varauksen voi maksaa nettivarauspalvelussa 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 verkkoostoskorin maksutapavalintana.

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

KENTTIEN JA VAPAIDEN VUOROJEN HAKUKONEET
Älykkäillä hakukoneilla vapaa kenttä, liikuntatila tai pelivuoro halutuilla kriteereillä löytyy ja on
varattavissa helposti klikkaamalla.

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

YHDISTETYT KENTTÄ- JA LOHKOKALENTERIT
Nettikalentereita voidaan yhdistää esimerkiksi kenttälohkokalentereiksi.

KENTTÄVARAUKSEN TEKEMINEN
Varaaminen tapahtuu interaktiivista kalenteripintaa maalaamalla tai klikkaamalla myynnissä olevia
vuoroja tai hakukoneen hakutuloksia.

Vuorovarauspalvelut voidaan toteuttaa myös Asio Slottivaraus -palvelukäyttöliittymällä.
Slottivaraaminen soveltuu hyvin esimerkiksi mailapelien pelivuorojen ajanvarauspalveluille.
Varausnapeissa voidaan esittää liukuvasti vuorokohtainen hinta, joka voi vaihdella kellonajoittain.

VARAUKSEN MAKSAMINEN
Varaukset maksetaan ohjelmiston verkkokauppatoiminnolla. 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.
Varauksen voi maksaa myös laskulla.
Sopimusasiakkaiden laskutustiedot löytyvät Asio Laskutusrekisteristä ja vakiovuorojen laskutus
voidaan kohdentaa suoraan joukkueille.
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.

JOUKKUEIDEN ITSEPALVELUT
Joukkueen vastuuhenkilölle (esimerkiksi joukkueenjohtaja ja/tai valmentajat) voidaan myöntää
varausjärjestelmän käyttötunnukset ja varausoikeudet joukkueille kohdennettuun nettipalveluun.
Joukkueiden tunnuksia ja varausoikeuksia hallinnoi varausjärjestelmän pääkäyttäjä.
Joukkueiden nettipalvelussa joukkueen vastuuhenkilö voi hallinnoida omia vuorojansa ja
varauksiansa sekä hankkia joukkueen käyttöön lisää kenttävuoroja itsepalveluna.
Joukkueiden toimintoihin sisältyy lisäksi vuoroperuutukset yksittäisille ja vakiovuoroille tai
vakiovuoron osille.
Joukkueet voivat asettaa käyttämättä jättämiään kenttävuoroja myyntiin toisille joukkueille ja ostaa
itselleen toisten joukkueiden vapauttamia vuoroja.

Joukkueiden Vuorokauppa on tarkoitettu seuran omille joukkueille. Vuorokaupalla vuorosiirrot
tapahtuvat joukkueiden kesken, joukkueiden itsepalveluna.

PELIVUOROJEN AJANVARAUSPALVELUT
Asio Kenttävaraus soveltuu myös hallien pelivuorojen ajanvarauspalveluille.

Pelivuorojen ajanvarauspalvelussa näytetään vapaat pelivuoroajat. Pelivuorot varataan klikattavilla
napeilla.
Pelivuorot voidaan maksaa suoraan nettipalvelussa Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos tai Suomi.fi
-verkkomaksuilla.
Vuorohinnoittelussa voidaan käyttää liukuvaa vuorohinnoittelua.
Vuorovarauksille voidaan luvittaa tilapääsy ja pelihallin ovien älylukot aukeavat varauksen aikana.

Asiossa on tuettuna lukuisia johtavia kulunvalvonnan järjestelmiä tilojen älylukkojen oviohjaukselle.

KUNTOSALI- JA KAUSIKORTTIMYYNTI
Asio Verkkokaupassa voidaan myydä myös tilapääsyä edellyttäviä varauksia kuten kuntosalin
pääsykorttimyyntiä tai erillistä varausta edellyttäviä kausikortteja tai sarjalippuja.
Tilapääsyä edellyttäville
voimassaoloaikana.
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Kausikortteja ja sarjalippuja voidaan myydä myös varausta edellyttäville tiloille ja tapahtumille.

VIRTUAALIVARAUKSET
Asio Varausjärjestelmä tukee varauskohteiden virtuaaliesityksiä.
Varauskohteet voidaan 3D/360-kuvata ja esittää virtuaalisesti nettipalveluissa.
Esimerkiksi urheiluareenan neuvottelutila voidaan virtuaali-kuvata ja neukkarivarauksen voi tehdä
suoraan virtuaaliesityksestä.

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

KENTTÄVARAUSTEN HALLINTA
Kenttävarauksia hallinnoidaan
pääkäyttäjän oikeuksilla.

Asio

Kenttävarausohjelmiston

hallinnointikäyttöliittymällä

Hallinnointikäyttöliittymän toiminnoilla voi tehdä mm. uusia yksittäis- tai vakiovarauksia, muutoksia
varauksiin sekä vuorosiirtoja, ylläpitää ja hallinnoida varauskohteiden aineistoja, tuoterekisteriä,
asiakas- ja joukkuerekisteriä, ohjelmiston ja nettivarauspalveluiden käyttöoikeuksia ja hinnastoja,
varauslaskutusta, käyttöasteseurantaa, sekä ajaa monimuotoisia varauslistauksia ja raportteja
erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Varauskohteet voidaan lohkoa ja yksilöidä halutulla tavalla. Esimerkiksi kentän
voi varata kokonaisena tai lohkottuna, kulloisenkin käyttötarpeen mukaisesti.
Varauksia tehtäessä valitaan, mitkä osat (lohkot) kentästä kuuluvat
varaukseen.
Varaukset voidaan käyttötyypittää tapahtumien luonteen mukaan.
Vuorojen ja vakiovuorojen jakaminen ja muokkaaminen on helppoa järjestelmän pääkäyttäjän
varaustyökaluilla.

INTEGROITAVUUS
Asio Kenttävarausjärjestelmä on laajasti integroitavissa lukuisiin ulkoisiin ohjelmistoihin,
palvelualustoihin ja taustajärjestelmiin.
Asion tuotteistetut integraatiot toimivat älykkäillä API-rajapinnoilla ja yhteysohjelmilla Asion ja
ulkoisten järjestelmien välillä. Asio tekee aktiivisesti yhteistyötä integroitujen järjestelmätoimittajien
kanssa ja integraatioita kehitetään jatkuvasti lisää.
▪

Varausten siirto-ohjelmat

Varauksia voidaan siirtää järjestelmien välillä.
Palloliiton Taso-järjestelmästä voidaan lukea sisään jalkapalloseurojen ottelutapahtumia seuran
hallinnoimaan Asio Varausjärjestelmään.

Varausten siirto koneellisesti vähentää seuran toimiston käsityötä ottelutapahtumien
syöttämisessä omaan Asio Varausjärjestelmäänsä.
Tasosta Asioon siirrettävät pelitapahtumat kohdennetaan varausjärjestelmässä oikeille kentille
tai kenttälohkoille ja joukkueille. Varausjärjestelmällä hallinnoidaan alle jäävien kenttävuorojen
kohtelu sekä joukkueiden muutostiedotus mahdollisista päällekkäisyyksistä kenttävarauksissa.

▪

Viestintä

Viestintää varten Asiossa on tuotteistettuna ja sisäänrakennettuna luotettava Mandrill
sähköpostiviestipalvelu ja erillisesti saatavilla kustannustehokas Quriiri SMS viestipalvelu.

Viestintäohjelmat soveltuvat hyvin joukkueille kohdennettuun varausviestintään ja
automatisoituihin viesteihin kuten varausvahvistukset, ajastetut viestit ja pelivuorojen sekä
kuntosalien ovipääsyviestit.

Asion sähköposti- ja SMS viestintäpalvelun luotettavuus on luokassa erinomainen.

▪

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

Tilapääsyt ovat kytkettävissä Asio Verkkokauppaan ja pääsyt voidaan luvittaa, kun varaus on
vahvistettu tai 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.

▪

Integraattorin API-rajapinta Asio Varausjärjestelmään

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

▪

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

▪

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
▪
▪
▪

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

GDPR JA YKSITYISYYDENSUOJA
Asio on GDPR yhteensopiva tietoturvallinen ja toimintavarma varausjärjestelmäratkaisu.

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