
▪ Turvallisuuspalvelun mobiilitarkistus.
▪ Korttien luovutus ja palautus.
▪ Korttien käyttöloki.
▪ Korttien luominen ja hallinta.

Asio Aula
Aula- ja myyntipalvelun palvelukäyttöliittymä

▪ Monipuoliset aula- ja myyntipalvelun toiminnot.
▪ Kirjautuminen aulan tunnuksilla ja käyttöoikeuksilla.
▪ Vierailijahallinnan toiminnot ja vierailijaviestintä.
▪ Aulapalvelun näkymät ravintolan catering-palveluihin.
▪ API-rajapinta infonäytöille ja vierailijahallinnan järjestelmiin.

Vierailijakortit

▪ Tulostus (perinteinen).
▪ Asio Printteritön aula ja numeroidut vierailijakortit.
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Asio Aula on aula- ja myyntipalvelulle tarkoitettu
Kokousvarausohjelmiston toimintokokonaisuus



VIERAILUJEN HALLINTA  
Aulapalvelun virkistyvä tapahtumanäkymä ja aulatoiminnot



▪ Aulapalvelun kohdennettu viestintäpiste

▪ Ensisijainen viestintäkanava: SMS

▪ Toissijainen viestintäkanava: Sähköposti

▪ Vastaanottajan poiminta suoraan varauksesta

▪ Viestit aulasta kokousisännälle SMS:llä, kun
vierailija on saapunut aulaan

▪ Viestit aulasta myös vierailijalle SMS:llä

AULAN VIESTINTÄ  
Vierailija- ja vierailuisäntä -viestit



▪ Vierailijakorttien hallinta

▪ Turvallisuuspalvelun mobiilipalvelu

▪ Ennalta tuotetut numeroidut vierailijakortit

▪ Vihreämpi ratkaisu, joka säästää rahaa ja aikaa

Printteritön aula #123

VIERAILIJAKORTIT    



▪ Varausten ja tilausten tekeminen

▪ Varausten ja tilausten muokkaus

▪ Varaukset yhdistetyistä kalentereista

▪ Varaukset tilakalentereista

▪ Varauskartat ja varausten kokoaminen

▪ Varausten ja vapaiden aikojen haku

▪ Varaushinnastot ja vapaa hinnoittelu

Aulapalvelun nopeat siirtymät varauskalentereihin ja varauksiin

AULAN TEKEMÄT VARAUKSET ASIAKKAILLE       



▪ Päivälistat

▪ Viikkolistat

▪ Varauslistaukset

▪ Tarjoilutilauslistaukset

▪ Muutoslistaukset

Listat yhdellä klikillä

AULAN LISTAT  



▪ Aula- ja myyntipalvelun tarjouksien tekeminen

▪ Vapaiden tilojen haku yhdistetyiltä kalenteripinnoilta

▪ Varauksen kokoaminen ja tuotepoiminta tarjoukselle

▪ Tarjouksen lähetys asiakkaalle sähköpostilla

▪ Asiakkaan sähköinen tarjoushyväksyntä

▪ Asiakaspoiminta Asio asiakasrekisteristä

▪ Uuden asiakkaan kiinnitys Asio asiakasrekisteriin

▪ Umpeutuvien tarjousten notifikaatiot ja käsittely

▪ Hyväksyttyjen tarjousten vahvistaminen

Varauksen vahvistustila voi olla myös “Tarjous”

Myyntipalvelu voi tehdä tarjouksia ja varauksia

MYYNTIPALVELU  



TARJOUS

myyntipalvelu asiakas

Myyntipalvelulla on työkalu, jolla voi lähettää
räätälöityjä varaustarjouksia asiakkaille.

Varaustarjouksille löytyy oma viestipohja.

Viestipohjaan saadaan ohjelmallisesti nostettua
tietoa varauksesta ja hinnoittelusta.

Myös alennuskoodeja voidaan liittää tarjouksille.

VARAUSTARJOUKSET  



HYVÄKSYNTÄ

asiakas myyntipalvelu

Asiakas näkee omat varaukset Minun varaukset –palvelussa.

Asiakas voi hyväksyä varaustarjoukset itsepalveluna.

Hyväksytyt tarjoukset voivat vahvistua suoraan.

Vahvistetut varaukset siirtyvät suoraan laskulle.

TARJOUSTEN HYVÄKSYNTÄ ITSEPALVELUNA



KOMMUNIKAATIOVÄYLÄ AULAN JA RAVINTOLAN VÄLILLÄ

▪ Aula hallinnoi kokousvarauksia ja vierailuja.

▪ Ravintola hallinnoi tarjoilutilauksia kokouksille.

▪ Ravintola kuittaa sisään tulevat tarjoilutilaukset aulalle.

▪ Aula näkee tarjoilutilausten statuksen.

▪ Ravintola ja aula voivat kirjata ja kuitata varaustehtäviä.

▪ Varaustehtävien status näkyy molemmille.

AULAPALVELUN TOIMINNOT

▪ Kokousvarausten ja vierailujen hallinta.

RAVINTOLAN TOIMINNOT

▪ Tarjoilutilausten hallinta.

Omat palvelukäyttöliittymät aulapalvelulle ja ravintolalle

AULAN JA RAVINTOLAN YHTEISPELI



VARAUSTEHTÄVÄT
Aulan ja ravintolan väliset varaustehtävät

▪ Tehtävien kirjaaminen, suorittaminen ja kuittaus.

▪ Esimerkki: Ravintolan yhteydenottopyyntö aulaan. 
→ Varaustehtävä aulalta ravintolalle.



Asio API-rajapinta
infonäytöille ja vierailijahallinnan
järjestelmä -integraatioille

▪ API-rajapinnan käyttö

▪ Soveltuu infonäyttöjen sisällönhallinnalle.

▪ Soveltuu vierailijahallinnan järjestelmä -integraatioille.

▪ Asio API-rajapinta

▪ REST-tekniikkaan pohjautuva WebService.

▪ Monipuolinen integroituminen Asio Varausjärjestelmään.

▪ GDPR -suodatukset API-pääsyn operaatioissa.

▪ Asio API-rajapinnan päätoiminnot

▪ Tilojen ja tilatietojen haku ja esittäminen.

▪ Tilojen varauskalenterien haku ja esittäminen.

▪ Vapaan tilan haku ja esittäminen.

▪ Varausten haku ja esittäminen.

▪ Vierailijatietojen haku ja esittäminen.

▪ Tarjoilutilausten haku ja esittäminen.

▪ Uuden varauksen teko ja tallennus.



▪ Infonäyttöjen API-rajapintaa käytetään varausten lukemiselle ja esittämiselle infonäytöillä.

▪ Infonäytöt voivat olla aulan koontinäyttöjä tai tilakohtaisia ovenpielinäyttöjä.

▪ iDiD –näyttöjä varten Asiossa on tuotteistettu iDiD Asio Connector, jolla näyttöjen sisältöä on helppo hallita.

VARAUKSET INFONÄYTÖILLE



▪ Asio API-rajapintaa käytetään vierailijahallinnan järjestelmä -integraatioihin.

▪ Asio ja Systam ovat kehittäneet yhteensopivuuden Systam Visit -Vierailijahallintaan.

▪ Varaukset ja vierailijatiedot siirtyvät Asiosta Systamiin tosiaikaisesti. 

VARAUKSET VIERAILIJAHALLINNAN JÄRJESTELMIIN



ASIO-DATA OY
luotettava ja vastuullinen asiantuntijayritys

varausohjelmistoja 30 vuoden kokemuksella

asio@asio.fi

www.asio.fi

Asiolla varataan
VARAUSOHJELMISTOJA 35 VUODEN KOKEMUKSELLA

mailto:asio@asio.fi
http://www.asio.fi/
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