
▪ Tarjoilutilausten verkkokauppa
▪ Tarjoilutilaukset kokousvarauksille ja tapahtumille
▪ Tarjoilutilausten käsittely ja monimuotoiset orderit
▪ Ravintolan tuoterekisterien ja saatavuuden hallinta
▪ Keittiön päivä- ja viikkolistat
▪ Keittiön yhteispeli aulapalvelun kanssa

Monipuoliset ravintolan tarjoilutilaustoiminnot

TARJOILUT KOKOUSVARAUKSILLE…
… tai vaikkapa suoraan toimistolle !

Asio Catering

TILAUKSET MYÖS OUTLOOKILLA

Asio Catering on ravintolapalveluyrityksille
tarkoitettu Asio Varausohjelmiston lisäosio.
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ASIOLLA VARATAAN
Asio on laajassa käytössä ravintoloilla ja 
ravintolapalveluyrityksillä ympäri Suomea

Asio Catering



▪ Tarjoilutilaukset kokousvarauksille ja tapahtumille

▪ Tarjoilutilaukset irrallaan kokousvarauksista, tilaukset suoraan toimituspaikkaan

▪ Ravintolan palvelukäyttöliittymä tuotehallintaan, ravintolan listoille ja ordereille

▪ Tilausten sopimusasiakaslaskutus ja verkkomaksaminen netissä

Asio Catering



Tarjoilutilaukset
kokousvarauksille
▪ Sopimusasiakas myynti
▪ Yksityisasiakas myynti
▪ Asiakaslaskutus ja verkkomaksu

Asio Catering

Asio Kokousvarausohjelmistoon voidaan liittää tuotteistettu ravintolan käyttöön
tarkoitettu Asio Catering ohjelmaosio ja ravintolan palvelukäyttöliittymä.

kokouksille



Tarjoilutilaukset
toimistolle tai toimituspaikkaan



Tarjoilutilaukset tapahtumilleAsio Catering

▪ Tapahtumia hallinnoidaan Asio Tapahtumavarausohjelmistolla
▪ Tapahtuma voi olla esimerkiksi teatterinäytös
▪ Tarjoilutilaukset voidaan kytkeä tapahtumamyyntiin

väliaikatarjoiluille



TARJOILUTILAUSTEN MAKSU NETISSÄ
Asiossa on tuettuna Paytrail, Visma Pay, Verifone, 

Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksupalvelut

BOOK AND PAY

Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi –verkkomaksupalvelut ovat liitettävissä Asio Verkkokaupan ostoskoritoimintoon.



TILAUSLASKUTUS

▪ Tilaukset voidaan maksaa myös laskulla.

▪ Sopimusasiakkaiden laskutustiedot löytyvät
Asio Laskutusrekisteristä.

▪ 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.

KOONTILASKUTUS ASIOSSA JA SIIRTO TALOUSHALLINNON OHJELMISTOON

Taloushallinnon yhteysohjelmat saatavilla asiakaskohtaisina integraatioina.



Ravintolan tarjoilutilaukset voidaan tehdä myös Outlookilla

Asio Outlook Add-ins - ladattavat pullanapit omaan Outlookkiin

Asio Outlook Add-Ins saatavilla ravintoloiden lisäpalveluna ja asiakaskohtaisena integraationa.



▪ Pöytävaraukset netti- ja mobiilipalveluna.
▪ SMS-muistutukset pöytävarauksille.
▪ Pöytävaraukset walk-in –kirjauksina.
▪ Pöytävaraukset Asio Tilavarausohjelmalla.

Soveltuu myös

PÖYTÄVARAUKSILLE

EI VÄLITYSPALKKIOITA

Asio Pöytävaraus saatavilla
Asio Kokousvarausohjelmiston lisäpalveluna

tai irrallisena ohjelmistona.

Asio Pöytävaraus



Ravintolan
hallintakäyttöliittymä

Asio Catering

RAVINTOLAN VIRKISTYVÄ TILAUSNÄKYMÄ

ravintolan palvelukäyttöliittymä



Orderit Ravintola käsittelee orderit
ja voi muokata tilauksia



Ravintolan listat ja raportit
Tarjoilutilaukset aikajärjestyksessä

▪ Päivälistat toimituspaikka- ja aikajärjestyksessä

▪ Viikkolistat toimituspaikka- ja aikajärjestyksessä

▪ Listat kielivalinnoilla

▪ Tuotemyyntiraportit

▪ Muutoslistat

▪ Keittiön pääsy tilakalentereihin

LISTAT YHDELLÄ KLIKILLÄ



Ravintolan listat
ja raportit

Tarjoilutilaukset toimituspaikkajärjestyksessä

▪ Päivälistat toimituspaikka- ja aikajärjestyksessä

▪ Viikkolistat toimituspaikka- ja aikajärjestyksessä

▪ Listat kielivalinnoilla

▪ Keittiön pääsy tilakalentereihin



Sopimusasiakkaan
rekisteröityminen

▪ Sopimusasiakkaiden nettirekisteröityminen
▪ Uusien rekisteröitymispyyntöjen käsittely
▪ Asio käyttöoikeushallinto ja asiakastunnukset
▪ Asiakkaan tiedot laskutusrekisteriin

Asio Catering
sopimusasiakkaille



Sopimusasiakkaan itsepalvelu
▪ Varaus- ja tilausvahvistukset ja kuitit
▪ Omien varausten ja tilausten hallinta
▪ Muutokset ja peruutukset itsepalveluna
▪ Viestintä ravintolalle

Asio Catering Omat tilaukset ja varauksetomat varaukset ja tilaukset



Tilausvahvistus

▪ Asiakas saa tilauksestansa vahvistuksen.
▪ Kuitti löytyy myös Omat varaukset –palvelusta.

Asio Catering
omat varaukset ja tilaukset



Tarjouspyynnöt
ja tarjoukset

▪ Tarjouspyyntöjen dynaamiset nettilomakkeet
▪ Uusien tarjouspyyntöjen käsittely
▪ Tarjousten tekeminen ja lähettäminen

Asio Catering



▪ Yhteysohjelmat Qlikkiin ja Power BI:hn
▪ Ravintolan graafisille raporteille
▪ Ravintolan lisäpalvelu

Graafiset analyysit
Tiedolla johtaminen Asiolla

Asio – Qlik yhteysohjelma saatavilla asiakaskohtaisena integraationa.



▪ Ajastetut palautepyyntöviestit
▪ Palautteiden nettilomakkeet
▪ Palauteanalyysit listoina ja grafiikkoina

Asio Catering ▪ Asiakaspalautteen kerääminen Asiolla
▪ Palautteen analyysit Asiolla sekä Qlikillä

Asiakaspalaute



Asio Aula
Aula- ja myyntipalvelun palvelukäyttöliittymä

Vierailijakortit

▪ Tulostus (perinteinen).
▪ Asio Printteritön aula ja numeroidut vierailijakortit.

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

Asio Aula on aula- ja myyntipalvelulle tarkoitettu
Asio Kokousvarausohjelmiston lisäosio.

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



KOMMUNIKAATIOVÄYLÄ RAVINTOLAN JA AULAN VÄLILLÄ

▪ Aula hallinnoi kokousvarauksia ja vierailuja.

▪ Ravintola hallinnoi tarjoilutilauksia kokouksille.

▪ Ravintola kuittaa kokousten tarjoilutilaukset.

▪ 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 ravintolalle ja aulapalvelulle
RAVINTOLAN JA AULAN YHTEISPELI



VARAUSTEHTÄVÄT
Ravintolan ja aulan väliset varaustehtävät

▪ Tehtävien kirjaaminen, suorittaminen ja kuittaus

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



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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