
ASIO TYÖPISTEVARAUS  - HELPOSTI KAHDELLA KLIKILLÄ
▪ Työpisteiden varauspalvelu netissä ja mobiilissa

▪ Kokopäivä-, aamupäivä- ja iltapäivävaraus sekä omien varausten vapautus

▪ Kirjautuminen varauspalveluun ja kulunvalvotun tilan älylukon avaus varaukselle
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KENELLE TARKOITETTU

▪ Yrityksille, jotka tarjoavat työntekijöilleen, vierailleen tai asiakkailleen mahdollisuuden varata työtiloja

▪ Työpistevarauksille, joita varataan kokopäivä-, puolipäivä- tai tuntipohjaisesti



TYÖPISTEEN VARAAMINEN
palvelukäyttöliittymä: Asio Nappivaraus

▪ Nappivaraus –palvelukäyttöliittymä on optimoitu mobiilikäyttöön ja kiinteille varausajoille

▪ Varausnapit varauksen tekemiselle ja omien varausten vapautukselle

▪ Varaukset voivat olla laskutettavia tai veloituksettomia



VARAUS JA VAPAUTUS
▪ Itsepalveluna kahdella klikillä

▪ Varaaminen työpistelistalta

▪ Varaaminen työpistekartalta



TOIMII MYÖS
MOBIILISSA

Responsiivinen palvelukäyttöliittymä



TYÖPISTEEN VARAAMINEN
palvelukäyttöliittymä: Asio Nettikalenteri

▪ Nettikalenteri –palvelukäyttöliittymä on optimoitu selainkäyttöön ja tuntipohjaisille varauksille

▪ Palvelussa kalenteripinnat voidaan yhdistää ja näyttää vapaasti varattavissa olevat tilakohtaiset kalenteriajat

▪ Tilavaraukset maalaamalla tai klikkaamalla dynaamista kalenteripintaa

▪ Älykäs kalenteriaikoihin sidottu hinnan muodostus tilavarauksille

Työpisteet

Työpiste 1 Työpiste 2

Työpiste 1



VARAUSHALLINTO
pääkäyttäjän hallintakäyttöliittymä ja tunnukset



KIRJAUTUMINEN PALVELUUN
Kirjautuminen Asio Käyttäjätilillä varausjärjestelmän vakio-ominaisuutena

Kirjautumiseen voidaan liittää 2FA –kaksivaiheinen tunnistautuminen
SSO (Single Sign-On) kirjautuminen organisaation omalla käyttäjätilillä saatavilla asiakaskohtaisena lisäpalveluna



VARAUSLASKUTUS

▪ Työpistevaraukset voidaan laskuttaa.

▪ 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.



ÄLYLUKOT JA TYÖPISTEVARAUSTEN OVIOHJAUS

Asiossa on tuettuna lukuisia kulunvalvonnan järjestelmiä ja älylukkoja
Asiakkaalla tulee olla Asiossa tuettu kulunvalvonnan järjestelmä ja älylukot tilojen ovissa työpistevarausten oviohjaukselle.

varatun työpisteen älylukko aukeaa varaajalle varauksen aikana

TYÖPISTE 3



▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® OS -kulunvalvonnan kanssa.

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® ENTRY -kulunvalvonnan kanssa.

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® CUMULUS –ratkaisun kanssa.

▪ Ovipääsyt varauksille ja oviohjaus Abloyn kulunvalvotuille oville.

▪ Älylukon avaus varauksen aikana SMS-ovikoodilla.

▪ Älylukon avaus myös ABLOY CUMULUS mobiilisovelluksella sekä 
matkapuhelimeen ladattavilla HID mobiilitunnisteilla.

▪ ”Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

ASIOSSA ON TUETTUNA USEITA
ABLOYN ÄLYLUKITUSRATKAISUJA

Abloy

Katso video, miten ABLOY-ovi aukeaa ovikoodilla.

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

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


▪ Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä Abloyn kulunvalvotuille
tiloille ja kulkualueille, joissa tilapääsyt edellyttävät varausta.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa HID mobiilitunnisteilla.

▪ Mobiilitunniste toimii virtuaalisena kulkukorttina tilavarauksille.

▪ Mobiilitunniste oikeuttaa varaukselle luvitetun kulkualueen
kulkuoikeudet ja tilojen älylukkojen ovipääsyt. 

KULKU VARAUKSILLE MATKAPUHELIMELLA

ABLOY ÄLYLUKITUKSEN LÄHIAVAUS
HID MOBIILITUNNISTEILLA

HID mobiilitunnisteet ja Asio Lähiavaus toimivat
ABLOY OS -kulunvalvonnan kanssa.

Varaukselle luvitetut kulkuoikeudet
ladataan omaan matkapuhelimeen.

Älylukko aukeaa varauksen
aikana matkapuhelimella.

Abloy

Katso, miten Urhea-hallissa kuljetaan varauksille HID mobiilitunnisteilla:
https://www.abloy.com/global/fi/references/urhea

Katso, miten Nokia Arenalla kuljetaan varauksille HID mobiilitunnisteilla:
https://www.abloy.com/global/fi/references/nokia-arena

https://www.abloy.com/global/fi/references/urhea
https://www.abloy.com/global/fi/references/nokia-arena


SISÄÄN TILAAN VARAUKSEN AIKANA 
AVAIMETTOMASTI MATKAPUHELIMELLA

▪ Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä tiloille, joissa on 
ABLOY CUMULUS älylukko.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa ja ladataan käyttäjän
matkapuhelimen CUMULUS -mobiilisovellukselle.

▪ ABLOY CUMULUS älylukko aukeaa varauksen aikana
matkapuhelimen CUMULUS -sovelluksella.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

ABLOY CUMULUS ÄLYLUKON MOBIILIAVAUS
CUMULUS-MATKAPUHELINSOVELLUKSELLA

Abloy



▪ 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.

OVI AUKEAA
iLOQ SMS-OVIKOODILLA

iLOQ

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


▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Rollock-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Rollock älylukot aukeavat, kun varaus on voimassa. 

▪ Avaimeton tilapääsy oven SMS-avausnapilla.

▪ Tuettuna myös SMS-ovikoodit.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

Rollock
ROLLOCK-ÄLYLUKKO AUKEAA

OVEN SMS-AVAUSNAPILLA TAI OVIKOODILLA

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w

Katso video, miten Rollock-ovi aukeaa varauksellesi.

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w
https://youtu.be/dVmq6A7ja5w


MOBIILITUNNISTE ON VIRTUAALINEN KULKUKORTTI

▪ Asio toimii Schneider Electricin EcoStruxure Security Expert -
kulunvalvonnan kanssa.

▪ Ovipääsyt varauksille ja Asio oviohjaus älylukoille.

▪ Schneider-älylukkojen lähiavaus mobiilitunnisteilla.

▪ ladattavat mobiilitunnisteet matkapuhelin sovelluksille.

▪ oven lähiavaus varaukselle luvitetulla kulkualueella. 

▪ Tuettuna myös SMS-ovikoodit.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Schneider Electric
ASIOLLA VARATAAN

SCHNEIDER SECURITY EXPERTILLÄ AVATAAN



Visma Megaflex

Tilapääsyjen ja kulkuoikeuksien luvitus
varauksille ja siirto Asiosta Megaflexiin

Älylukot aukeavat Megaflexilla
kulunvalvotuille oville varausten aika

• Megaflex SMS-ovikoodeilla
• Idesco ID mobiilitunnisteilla

“Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus



LÄHIAVAUS MOBIILITUNNISTEILLA

▪ Mobiilitunniste ladataan
matkapuhelimen Idesco –sovellukseen.

▪ Mobiilitunnisteella pääset kulkemaan
varaamaasi tilaan.

Idesco mobiilitunnisteet



SISÄÄN TILAAN HELPOSTI VARAUKSEN AIKANA

ÄLYLUKKOJEN LÄHIAVAUS
HID MOBIILITUNNISTEILLA

▪ Asio Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä kulunvalvotuille
tiloille ja kulkualueille, joissa tilapääsyt edellyttävät varausta.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa HID mobiilitunnisteella.

▪ Mobiilitunniste toimii virtuaalisena kulkukorttina tilavarauksille.

▪ Mobiilitunniste oikeuttaa varaukselle luvitetun kulkualueen
kulkuoikeudet ja tilojen älylukkojen ovipääsyt. 

HID mobiilitunnisteet

Varaukselle luvitetut kulkuoikeudet
ladataan omaan matkapuhelimeen.

Älylukko aukeaa varauksen aikana
matkapuhelimen lähiavauksena.

HID mobiilitunnisteet ja Asio Lähiavaus toimivat
Schneider Electricin EcoStruxure Security Expert sekä ABLOY OS -kulunvalvonnan kanssa.



Vanderbilt

▪ Tilapääsyjen luvitus ja oviohjaus varauksille

▪ Varausten siirto Asiosta Vanderbilt ACT365 
kulunvalvonnan järjestelmään

▪ Älylukot aukeavat Vanderbiltillä kulunvalvotuille
oville varausten aikana SMS-ovikoodeilla

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus



kaba-älylukot aukeavat …
… kun varaus on voimassa

Ovikoodit varauksille

SMS-lähetys varaajalle

dormakaba exos



Bitwards
▪ Asio toimii Bitwardsin mobiiliavauksen kanssa.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille Asio varauspalvelussa.

▪ Digitaaliset avaimet varauksille.

▪ Ovien avaus Bitwards -mobiilisovelluksella.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

Katso video

Seesam aukene

https://www.youtube.com/watch?v=0BwFYZpAcKo
https://www.youtube.com/watch?v=0BwFYZpAcKo


STANLEY Security

▪ Ratkaisu avaimettomaan pääsynhallintaan.

▪ Tilapääsy mobiilisovelluksella.

▪ Älylukkoriippumaton ratkaisu.

▪ Mobiilisovellus avaa oven Bluetoothilla tai WiFillä.

▪ Älylukon avauksessa käytetään digitaalisia avaimia.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.



Pindora

Katso käyttäjävideo

Espoon kaupunki
EJY – Tilat palveluna

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Pindora-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Pindora-älylukot aukeavat, kun varaus on voimassa.

▪ Avaimeton tilapääsy innovatiivisesti ja helposti.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille Asio varauspalvelussa.

▪ Oven avauslinkit (“taikalinkit” ja “selain ovikoodinäppäimistöt”) SMS-viesteillä.

▪ Pindora ja Asio kehittävät yhteisratkaisuun uusia toimintoja jatkuvasti.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus. 

PINDORA ON SUOMALAINEN INNOVAATIO

https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4


ASIO JA ZILAR TITAN -OVIOHJAUS

▪ Asio toimii Zilar Titan -kulunvalvonnan ratkaisun kanssa.

▪ Älylukkojen oviohjaus Zilar -älylukitusratkaisuille.

▪ Zilar-älylukituksen avaus varauksille Zilar SMS-ovikoodilla.

▪ Zilar-ovikoodien lähetys SMS-viestinä varaajalle.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

Zilar Titan



▪ Asio Varausjärjestelmä ja nettivarauspalvelut toimitetaan ylläpidettyinä tietoturvallisina pilvipalveluina

▪ Asio Ylläpitopalveluun sisältyy pääkäytön tukipalvelu

YLLÄPIDETTY TIETOTURVALLINEN PILVIPALVELU



TIETOTURVALLINEN OHJELMISTORATKAISU

yksityisyydensuoja
kaikissa

varaustilanteissa

GDPR yhteensopivuus
toiminnoissa ja 

ohjelmistopalvelussa

henkilötietojen
tietoturvallinen

käsittely

toiminnot
vanhentuneiden

tietojen massapoistolle
ja pseudonymisoinnille



LISÄPALVELUT

Lisäpalvelut ovat erillisesti hinnoiteltuja.

varauspalvelua voidaan laajentaa asiakaskohtaisten tarpeiden pohjalta

ASIO SMS
▪ SMS-ovipääsyviestit
▪ SMS-varausmuistutukset
▪ SMS-varauspalautekyselyt

INFONÄYTTÖJEN YHTEYSOHJELMA
▪ Ovenpielinäytöille
▪ Aula- ja koontinäytöille
▪ API-rajapinta näyttöjen sisällönhallintaan

SSO-KIRJAUTUMINEN
▪ Single Sign-On kirjautuminen palveluun
▪ MS Azure AD yhteysohjelma ja integraatio
▪ Yritysasiakkaan oma käyttäjätili

ASIO PARTNER API
▪ Rajapinta omille custom design nettipalveluille

ASIO LASKUTUS
▪ Taloushallinnon integraatiot ja yhteysohjelmat
▪ Laskutuksen siirto-ohjelmat
▪ Tuettuna lukuisia taloushallinnon ohjelmistoja



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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