Asio Laitevaraus
Asio Laitevaraus on laitteiden ja välineiden varausohjelmisto kattaen myös lupahallinnon toiminnot.
Laitevarausohjelmisto soveltuu yrityksille, jotka varaavat tai vuokraavat toiminnassaan laitteita tai
välineitä asiakkaillensa, ja jotka voivat myös edellyttää lupia tai koulutusta laitteiden käytölle.
Laitevarausohjelmistoon voidaan kytkeä erillinen Asio Lupahallinnon toimintokokonaisuus, jolla
hallinnoidaan sitä, kenellä on oikeus ja tarvittava pätevyys/koulutus laitekäytölle ja varaamiselle.
Laitevarausohjelmistoa käytetään esimerkiksi oppilaitoksissa sensitiivisten tutkimuslaitteiden tai
opiskelijoiden tarvitsemien välineiden varaustoiminnalle, jotka edellyttävät käyttölupaa ja
varausoikeutta.
Ohjelmisto toimitetaan ylläpidettynä, tietoturvallisena ja asiakaskohtaisena pilvipalveluna tai omalle
palvelimelle asennettuna. Varauspalvelut ja lupahallinto sovitetaan asiakkaan omiin
varausprosesseihin,
kotisivun
visuaaliseen
ulkoasuun,
varauskäytäntöihin
ja
käyttöoikeushallinnointiin.

VARAUSTEN HALLINTA
Laitevarausten hallintatoiminnoilla ja pääkäyttäjän oikeuksilla hallinnoidaan kaikkea laitteisiin
liittyvää varaustoimintaa, varauskohteiden aineistoja, säännöstöjä, käyttötyyppejä, käyttöoikeuksia,
lupahallintoa, hinnastoja, laskutusta, käyttöasteseurantaa, virhetilanneseurantaa, varauslistauksia ja
raportointia.
Varattavat laitteet kuvataan ja ryhmitellään varauskohdekohtaisesti ohjelmiston tietokantaan ja
varauskohteille asetetaan varauskohdekohtaiset säännöstöt, saatavuudet, edellyttääkö laitteen
käyttö- ja varausoikeus käyttölupaa, sekä varaus- ja käyttöoikeudet.
Varaustoiminnan henkilöroolitukset määritellään ohjelmiston käyttöoikeushallinnoinnilla.
Esimerkiksi laiteryhmille voidaan asettaa rooli ja ylläpito-oikeudet laiteylläpitäjille. Laiteylläpitäjän
oikeuksilla laiteylläpitäjä voi omatoimisesti ylläpitää omia laitteitansa.
Varausten käyttötyypityksillä hallinnoidaan erilaisia varaajaryhmien rooleja, jotka kytketään
varausoikeuksiin. Esimerkiksi akateemiseen käyttöön tarkoitetulla käyttötyypillä voi olla erilaiset
käyttöoikeudet ja hinnastot kuin vaikkapa kaupalliseen tai opetuskäyttöön tarkoitetulla
käyttötyypillä.
Hallinnointikäyttöliittymässä määritellään, mitkä laitteet nousevat nettipalveluihin varattaviksi ja
mille käyttäjäryhmille ja käyttötyypeille. Käyttöoikeuksilla määritellään, kuka saa varata laitteita ja
kenellä on esimerkiksi vain selailuoikeus laitteiden varausnäkymiin.

ASIO LUPAHALLINTO
Asio Lupahallinnolla hallinnoidaan laitteisiin liittyviä käyttölupia.
Laitteen käyttöoikeus voi edellyttää esimerkiksi käyttökoulutusta, ja käyttökoulutuksen saanut
käyttäjä voi saada varausoikeudet kyseiseen laitteeseen. Käyttöoikeudet voidaan määritellä
umpeutumaan esimerkiksi, jos käyttäjä ei ole käyttänyt laitetta määriteltynä aikana.

Luville määritellään tiedot ja lupatyypitykset kuten laitekohtainen käyttökoulutus.

Luvat kytketään luvan saaneisiin henkilöihin. Henkilötiedoista näkyy, mitä käyttölupia henkilöllä on
voimassa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan GDPR lainsäädäntöä.

Lupia pääsee helposti tarkastelemaan ja muokkaamaan käyttöoikeuksen puitteissa. Henkilön tietoja
ja mitä lupia henkilöön on liitetty, pääsee myös helposti tarkastelemaan ja muokkaamaan
käyttöoikeuksien puitteissa.

LAITEVARAAJAN VARAUSPALVELU
Laitteita pääsee helposti käyttölupa- ja varausoikeuksien puitteissa varaamaan laitteiden
responsiivisista nettivarauskalentereista. Varaaminen tapahtuu maalaamalla kalenteripintaa.

Laitevarausportaaleissa käyttöliittymään liitetään navigaatio ja hakutoiminnot.

Varaus tehdään ja vahvistetaan responsiivisella nettivarauslomakkeella.
Varauslomakkeelle voidaan esi-täyttää tietoja ohjelmiston käyttäjärekisteristä.

LAITEVARAUS JA ÄLYLUKKOJEN OVIOHJAUS
Varattava laite voi olla myös esimerkiksi väline, jota säilytetään älylukitussa säilytyskaapissa.
Esimerkki tällaisesta on SUP-laudan vuokrauspalvelu Asio Slottivaraus -palvelukäyttöliittymällä.

Asiolla voidaan tehdä varaus, jolla ohjataan kulunvalvotun tilan oven älylukkoa varaukselle. Lukitus
aukeaa, kun maksettu varaus on voimassa.
Varaajalle voidaan lähettää esimerkiksi SMS-ovikoodi tai oven avauslinkki, joka toimii varauksen
aikana.

Asiossa on tuettuna lukuisia kulunvalvonnan järjestelmiä ja älylukkomalleja ja oven avauslogiikoita.

”VARAA – MAKSA – AVAA” -PALVELUKOKEMUS
Laitteiden nettivaraaminen on tehty Asiossa helpoksi ja älykkääksi.
Varauksen voi maksaa nettivarauspalvelussa ja varaukselle voidaan luvittaa ovipääsy.

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
verkko-ostoskorin 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.

HAKUKONEET
Vapaita laitteita pääsee helposti hakemaan laitteiden nettihakukoneella. Laitteita voi varata suoraan
hakutulosten pohjalta.

Hakukoneeseen voidaan liittää suodattimia esimerkiksi laitteen ominaisuuksien, käyttötarkoituksen
tai lukumäärän pohjalta. Hakuja voi suorittaa myös laitteen nimen pohjalta.

VARAUSTEN MAKSAMINEN
Laitevarauksia voi maksaa monella eri tavalla. Maksutapavalintoina voi olla laskutus tai verkkomaksu
tai varausoikeuksien puitteissa myös veloitukseton varaus.
Varauksiin voidaan myös liittää verkko-ostoskori ulkoista laitevarausmyyntiä varten.

Varaukset voi maksaa Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksuilla.

OMIEN VARAUSTEN HALLINTA
Omia varauksia hallinnoidaan Omat laitevarauksen -nettipalvelussa.
Käyttäjä näkee omat varaukset ja vahvistustilan, pystyy viestimään esimerkiksi laiteylläpitäjän
kanssa sekä lähettämään virheraportteja laitteiden käytön virhetilanteissa. Käyttäjä voi myös perua
tai vapauttaa oman varauksensa, mikäli se on sallittua laitekohtaisten peruutussäännöstöjen
puitteissa.

RAPORTIT
Ohjelmistolla voi muodostaa useanlaisia raportteja. Raportteja voi olla esimerkiksi
laitevarauslistaukset,
tuoteostoraportit,
laskutusraportit,
laitekohtaiset
käyttöraportit,
käyttöasteseurannan raportit, käyttäjäkohtaiset raportit tai lupakohtaiset raportit.

INTEGROITAVUUS
Asio Laitevarausohjelmisto on laajasti
palvelualustoihin ja taustajärjestelmiin.

integroitavissa

lukuisiin

ulkoisiin

ohjelmistoihin,

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.
▪

Ulkoiset raportointialustat

Asio yhtysohjelmalla 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 saa tilattua asiakaskohtaiset
Qlik-raporttipohjat.

▪

Viestintä

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

Viestintäohjelmat soveltuvat myös automatisoituihin tai ajastettaviin viesteihin kuten
varausvahvistukset, varausmuistutukset tai palautekyselyt.
Viestintä toimii myös älylukkojen oviohjauksessa kuten ovikoodit säilytyskaappien älylukoille.
Asion sähköpostiviestintäpalvelun 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.

▪

Älylukot, pääsynhallinta, kulunvalvonta ja oviohjaus varauksille
Asiolla ohjataan myös älylukkoja varauksien aikana.
Ovipääsyt luvitetaan Asiossa ja ovien älylukot aukeavat varaajalle varauksen aikana.

Asiossa on tuettuna lukuisia johtavia älylukkojärjestelmiä

▪

Taloushallinnon ohjelmistojen integraatiot
Asiosta voidaan siirtää laskutusaineisto taloushallinnon ohjelmistoon.
Laskutusliittymä ja yhteysohjelma tehdään käytössä olevaan taloushallinnon ohjelmistoon
asiakaskohtaisena integraationa, joita Asiossa on tuettuna lukuisia.

▪

SSO (Single Sign-on) kirjautuminen varausjärjestelmään

Vakiona Asiossa on kirjautuminen Asio käyttäjätilillä. Kirjautumiseen voidaan liittää 2FA kaksivaiheinen tunnistautuminen.
Kirjautuminen voidaan toteuttaa myös SSO-tekniikalla eli asiakkaan oman organisaation
käyttäjätilillä. SSO-kirjautumisella käyttäjän ei tarvitse muistaa Asio käyttäjätilin tunnusta ja
salasanaa.

Asiossa on tuettuna Microsoft Azure AD SSO kirjautuminen.
MS Azure AD SSO-kirjautuminen on saatavilla asiakaskohtaisena integraationa.
SSO-kirjautuminen tekee kirjautumisesta Asioon todella helppoa.

▪

Vahva tunnistautuminen

Asiakas voidaan tarvittaessa tunnistaa Asioon luotettavasti.
▪
▪
▪

Vahvalla tunnistautumisella voidaan tiukentaa Asio Verkkokaupan ja laitevarausten
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 laitteissa esiintyy väärinkäytöksiä, sääntöjen vastaista laitekäyttöä tai ilkivaltaa.
Vahvalla tunnistautumisella varaajan henkilöllisyys voidaan ennalta todentaa luotettavasti.
Ratkaisu toimii myös maksuttomien varausten tapauksessa.

▪

Synkronointi Outlookkiin ja Google-kalentereihin

Asio integroituu myös MS Outlookkiin ja Google Workspaceen.
Laitevaraukset voi tehdä myös Outlookilla tai Google-kalentereilla. Varaukset synkronoidaan
tosiaikaisesti Asion ja Outlookin tai Google Workspacen välillä.

Outlook ja Google-kalenteri synkronointi-integraatioilla Outlook/Google-varaukset tuodaan
Outlookista/Googlesta Asioon, ja Asiossa tehdyt varaukset viedään Asiosta Outlookkiin/Googleen.

ASIO JA GDPR
Asio on GDPR-yhteensopiva tietoturvallinen ja toimintavarma ohjelmistoratkaisu.

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.
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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