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www.asio.fi
ASIOLLA VARATAAN

ASIO VARAUSJÄRJESTELMÄ



tuotteistettu, modulaarinen ja toimialakohtainen älyvarausjärjestelmä erilaisiin varaustarpeisiin

Asio Varausjärjestelmän tuotteistetut yhteysohjelmat ja integraatiot

VARAUSJÄRJESTELMÄ TIETOTURVALLISENA PILVIPALVELUNA



Asio on laajassa käytössä erilaisilla toimialoilla
MONIALAINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Asion toimialoja ovat myös

▪ Tapahtumapalvelut
▪ Oppilaitokset ja yliopistot
▪ Urheiluseurat
▪ Kauppakeskukset
▪ Kuntosalit
▪ Sotilaskodit
▪ Tila- ja laitevuokraus yritykset
▪ Majoitusalan toimijat
▪ Ajanvarauspalvelut
▪ Lipunmyyntipalvelut
▪ Parkkipaikat



Asio skaalautuu laajoihin toimialakohtaisiin varausratkaisuihin



netti- ja mobiiliselainkäyttöiset varauspalvelut omalle kotisivulle, brändille ja tyylipohjalle

Asiolla varataan miljoonia tiloja vuosittain

HELPPOKÄYTTÖISET JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISET VARAUSPALVELUT



▪ Varaaminen ja maksaminen nettivarauspalvelussa

▪ Kulunvalvotun tilan älylukon avaus varauksen aikana

▪ Älylukon avaus SMS-ovikoodilla, SMS-avauslinkeillä ja napeilla, mobiiliavaus
matkapuhelinsovelluksilla ja lähiavaus matkapuhelimeen ladattavilla mobiilitunnisteilla

VARAA – MAKSA – AVAA
käyttäjäystävällinen varauspalvelukokemus laajoilla maksuliikenteen ja kulunvalvonnan integrointimahdollisuuksilla



https://www.abloy.com/global/fi/references/urheaAsio Tilavarausjärjestelmä ja 
ABLOY OS -kulunvalvontajärjestelmä 
toimivat saumattomasti yhteen Urheassa.

Kulkuoikeus tiloihin muodostuu 
suoraan Asio-varauksen yhteydessä. 

Varauksen jälkeen käyttäjä saa
puhelimeensa mobiilitunnisteen, 
jolla hän pääsee kulkemaan 
varattuun tilaan varattuna aikana.

CASE: URHEA

https://urhea.fi/

https://www.abloy.com/global/fi/references/urhea
https://urhea.fi/


HELPPOKÄYTTÖINEN 
VARAUSKALENTERI

▪ varaukset nettikalenteria maalaamalla

▪ nettikalenterit toimivat myös mobiilissa

▪ sisältää verkkokauppatoiminnot

▪ älylukkojen oviohjaus varauksille



Grid Mode
Yhdistetyt ja ryhmitellyt varauskalenterit

YHDISTETYT KALENTERIPINNAT



Palvelukäyttöliittymiä on erilaisia. Käyttötarkoitus ohjaa käyttöliittymävalintaa. Käyttöliittymät skaalautuvat mobiiliselaimille.

Asio UI esimerkkejäMONIMUOTOISET VARAUSPALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT



PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT TOIMIVAT MYÖS MOBIILISSA

Asio Nettikalenteri
yhdistetyt kalenteripinnat

Asio Nettikalenteri
yksittäinen kenttäkalenteri

Asio Slottivaraus
pelivuoro-slotti

Asio UI esimerkkejä



PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT VOIDAAN “SLOTITTAA”

Asio Nettikalenteri
slotitettu kalenteripinta

Asio UI esimerkkejä

Varaus-sloteille voidaan asettaa slottikohtainen hinta



Palvelukokemus ja käyttöliittymät käyttötapauksen mukaisesti



VARAUKSET MYÖS OUTLOOKILLA

▪ Tilavaraukset Outlookilla

▪ Outlook-varausten tuonti Asioon

▪ Asio-varausten vienti Outlookkiin

▪ Varausten tosiaikainen synkronointi 
Asion ja Outlookin välillä

Asio Outlook Connector: Microsoft Outlook synkronointi-integraatio saatavilla Asio Varausjärjestelmään asiakaskohtaisena integraationa..



VARAUKSET MYÖS GOOGLE-KALENTEREILLA

▪ Tilavaraukset Google-kalentereilla

▪ Google-varausten tuonti Asioon

▪ Asio-varausten vienti Google-
kalentereihin

▪ Varausten tosiaikainen synkronointi 
Asion ja Google Workspacen välillä

Asio Google Calendar Connector: Google Workspace synkronointi-integraatio saatavilla Asio Varausjärjestelmään asiakaskohtaisena integraationa..



VARAUKSET MYÖS INTERAKTIIVISILTA KARTTAPINNOILTA

▪ Klikkaa haluamaasi vapaata tilaa ja tee varaus



VARAUKSET MYÖS 
VIRTUAALISESTI

CLICK AND BOOK



VARAUSTEN 
VERKKOKAUP
PA

VERKKO-
OSTOSKORI

VARAUSTEN 
VERKKOMAKSU

VARAUSTEN 
LASKUTUS

TUOTE- JA 
PALVELUMYYNTI



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

VARAUSTEN VERKKOMAKSUT
Asio Verkkokaupassa on tuettuna ~50 erilaista maksutapaa
Varausten maksu Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi –verkkomaksuilla



Varausmyynti omalle kotisivulle



VARAUSTEN 
VERKKOKAUP
PA

SOPIMUSASIAKKAAN 
KIRJAUTUMINEN

SOPIMUSASIAKKAAN 
VARAUSOIKEUDET

OMIEN VARAUSTEN 
HALLINTA 

ITSEPALVELUNA

SOPIMUSASIAKAS 
LASKUTUS



VARAUSLASKUTUS

▪ Varaukset voidaan maksaa 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.



Sopimusasiakkaat hallinnoivat omia varauksiansa itsepalveluna



ÄLYKKÄÄT HAKUKONEET

▪ vapaiden tilojen haku

▪ täsmähakukoneet

▪ hakusuodattimet

▪ hakutulosten järjestäminen

▪ varaaminen hakutuloksista



MONIKANAVAINEN VIESTINTÄ

▪ Viestintäkanavat: sähköposti ja SMS.
▪ Varauksille, tilauksille ja tapahtumille.
▪ Automaattiviestit.
▪ Ovipääsyviestit.
▪ Tunnistautumisviestit.
▪ Ajastetut viestit varausmuistutuksille ja palautteelle.
▪ Viestintäpisteet kohdennetulle asiakasviestinnälle.
▪ Älykkäät viestipohjat viestinnän automaatiolle.



SOVELTUU MYÖS TAPAHTUMILLE
▪ tapahtumahallinto ja netti-ilmoittautuminen tapahtumiin

▪ tapahtumailmoittautumisten ja pääsylippujen maksu verkkopalvelussa

▪ tapahtumahallinnon kytkeminen tilahallintoon

Asio Tapahtumavaraus



TAPAHTUMAAN 
ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ

▪ Tapahtumien julkistaminen nettipalvelussa

▪ Kustomoitavat ilmoittautumislomakkeet

▪ Oheistuotemyynti tapahtumalle

▪ Tapahtumien verkkokauppa

▪ Ilmoittautumisten käsittely ja vahvistaminen

▪ Osallistujaviestintä

Asio Tapahtumavaraus



▪ Tapahtumien lipunmyynti verkossa

▪ Mobiililippu ja skannattava QR matkapuhelimeen

▪ Ei lipunmyynnin välityspalkkioita

▪ Ale-koodit verkkokaupassa

▪ Esimerkki: pääsylipun myynti opastetulle kierrokselle

▪ Esimerkki: aitioiden lipunmyynti

Asio Lipunmyyntipalvelu
LIPUNMYYNTI VERKOSSA

MYY LIPPUJA TAPAHTUMIIN



Tapahtumien ja tilavarausten hallinta
samassa varausjärjestelmässä

Olympiastadionin kokoustilan nettivaraus
kytkettynä opastettuun stadionkierros

tapahtumavaraukseen dynaamisella
Asio Varaus-bannerilla.

Esimerkki



Käyttökokemus kustomoitavissa asiakaskohtaisesti huomioiden brändäys ja tyyliasu



SOVELTUU MYÖS 

RAVINTOLAPALVELUILLE
Asio Catering

▪ Ravintolan tarjoilutilaukset kokousvarauksille

▪ Tarjoilutilaukset myös irrallaan tilavarauksista

▪ Ravintolapalvelun palvelukäyttöliittymä

▪ Tilauslaskutus ja verkkomaksaminen

Tarjoilutilausten verkkokauppa



Ravintolan tarjoilutilaukset voidaan tehdä myös Outlookilla

Asio Outlook Add-in   - ladattava ”pullanappi” Outlookkiin



Soveltuu myös

TAPAHTUMIEN TARJOILUILLE
Asio Catering

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

väliaikatarjoiluille



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

Soveltuu myös

PÖYTÄVARAUKSILLE

Asio Pöytävaraus
EI VÄLITYSPALKKIOITA

Asio Pöytävaraus saatavilla
Asio Kokousvarausohjelmiston lisäpalveluna

tai irrallisena ohjelmistona.



Laajassa käytössä ravintoloilla, ravintolapalveluyrityksillä ja business-parkeilla



▪ Työpisteiden varauspalvelu
▪ Kokopäivä-, aamupäivä- ja iltapäivävaraus sekä omien varausten vapautus
▪ Varaajan kirjautuminen palveluun ja tilan oven älylukon avaus varaukselle

SOVELTUU MYÖS TYÖPISTEVARAUKSILLE

Asio Työpistevaraus
Nappivaraus -palvelukäyttöliittymä työpistevarauksille



SOVELTUU MYÖS TILAVUOKRAUKSELLE
Karttavaraus -palvelukäyttöliittymä vuokravarauksille
Asio Vuokravaraus varastojen, toimistojen ja toimitilojen sekä huoneistojen pitkäkestoiselle vuokraukselle

▪ Tila- ja huoneistovuokraus itsepalveluna
▪ Määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset ja sopimushallinto

▪ Vuokran maksatus juoksevasti ”Netflix –mallilla” maksukortilta verkkomaksupalvelussa
▪ Kulunvalvotun tilan älylukon avaus vuokraperiodin keston mukaisesti



SOVELTUU MYÖS TALOYHTIÖILLE
Slottivaraus -palvelukäyttöliittymä taloyhtiöiden asukasvarauksille

taloyhtiön varausjärjestelmä yhteiskäyttöisten tilojen ja saunavuorojen asukasvarauksille yhdistettynä kulunvalvontaan

Asio Asukasvaraus



SOVELTUU MYÖS KENTTÄVUOROILLE
▪ seurojen varausjärjestelmä vuorovarauksille ja kenttävuorojen myynnille

▪ kenttien ja joukkueiden nettikalenterit ja verkkokauppatoiminnot

▪ vakiovuorot ja yksittäisvuorot sekä kenttätilojen lohkominen

▪ joukkueiden kirjautuminen ja joukkueiden itsepalvelut

Asio Kenttävaraus



JOUKKUEIDEN VUOROKAUPPA
vuorosiirrot seuran joukkueiden välillä  - joukkueiden itsepalveluna

▪ kirjautuminen joukkueen tunnuksilla

▪ vuorojen vapauttaminen myyntiin

▪ vapaiden vuorojen ostaminen

▪ vuorolaskutus seuraa vuorosiirtoja

vuorosiirrot joukkueiden kesken

Joukkue A Joukkue B

Joukkue C Joukkue D

Vuorot vaihtavat omistajaa helposti



▪ jalkapalloseurojen Taso-integraatio

▪ Palloliiton ottelut Tasosta Asioon

▪ pelien kohdennus kentille ja joukkueille

▪ päällekkäisten vuorojen käsittely

▪ muutosviestintä joukkueille

OTTELUSIIRROT TASOSTA ASIOON
jalkapalloseurojen yhteysohjelma Palloliiton TASO-järjestelmään



Taipuu pienten ja isojen seurojen tarpeisiin huomioiden lajikohtaiset sovitukset



SOVELTUU MYÖS 

PELIVUOROJEN 
AJANVARAUKSILLE

▪

▪

▪

▪

▪

▪



ASIO VUOROVARAUS
Slottivaraus -palvelukäyttöliittymä peli- ja treenivuoroaikojen varauksille

OPTIMOITU MOBIILIKÄYTTÖÖN

▪ näytetään vapaat vuoroajat

▪ varaukset klikattavilla napeilla

▪ toimii myös vakiovuorovarauksille

▪ liukuva vuorohinnoittelu

▪ verkkokauppatoiminnot

▪ älylukkojen oviohjaus varauksille



Pelivuorot on helppo varata ja maksaa netissä ja pelihallin ovet aukeavat varausten aikana



www.jtg.fi 

https://www.abloy.com/global/fi/references/jarvenpaa-trackman-golf

https://www.jtg.fi/
https://www.abloy.com/global/fi/references/jarvenpaa-trackman-golf


KAUSIKORTTIEN ja

SARJALIPPUJEN MYYNTI

▪ Kausikortti- ja sarjalippumyynti peli- ja 
treenivuoroille

▪ Oikeuttaa vuorovaraukseen ostetun
korttityypin mukaisesti

▪ Varauskoodi SMS-viestillä kortin ostajalle

▪ Helppo kortin ostaminen ja varauksen
tekeminen Asio Verkkokaupassa

▪ Älylukkojen oviohjaus varauksille



▪ Kuntosalikorttien nettimyyntipalvelu

▪ Älylukon avaus ostetun kuntosalikortin voimassaoloaikana

▪ Aikavälipohjaiset kuntosalipääsyt (esim 6 kk käyntikortti)

▪ Käyntikertapohjaiset kuntosalipääsyt (esim kymppikortti)

Kuntosalin verkkokauppa
SOVELTUU MYÖS 

KUNTOSALIKORTTIMYYNNILLE



parkkipaikkojen varaus ja vapautus helposti kahdella klikkauksella

SOVELTUU MYÖS PARKKIVARAUKSILLE
Nappivaraus -palvelukäyttöliittymä parkkipaikkojen varauksille ja vapautuksille

Asio Parkkivaraus



SOVELTUU MYÖS VENEPAIKOILLE
Karttavaraus -palvelukäyttöliittymä venepaikkojen kausivuokraukselle

venepaikkojen kausivaraukset kartalta klikkaamalla yhdistettynä kulunvalvontaan



SOVELTUU MYÖS MAJOITUSVARAUKSILLE
▪ pitkäkestoisvaraukset ja majoitusvarauspalvelut

▪ yrityksille, oppilaitoksille, kampuksille ja kurssi- ja liikuntakeskuksille,

jotka hallinnoivat itse omaa majoitusvaraustoimintaansa

Asio Majoitusvaraus



SOVELTUU MYÖS AJANVARAUKSILLE
▪ Ajanvarauspalvelut täsmävarauksina

▪ Omien varausten hallinta ja peruutus

▪ Esimerkki: opiskelijan ajanvaraus influenssarokotukseen

▪ Esimerkki: tapaamisajan varaus ohjaajalle

▪ Esimerkki: työvuoroaikojen suunnittelu

Asio Ajanvaraus



VARAUSHALLINTO
VARAUSTEN HALLINTA

monipuolinen tilahallinnon palvelukäyttöliittymä pääkäyttäjille

VARAUKSET

VARAUSKOHTEET

VARUSTELUT

MUUTOKSET

KÄYTTÖOIKEUDET

ASIAKASREKISTERIT

TUOTEREKISTERIT

VARAUSHINNASTOT

KÄYTTÖTYYPITYKSET

LASKUTUS

SIIRTO-OHJELMAT

RAPORTIT

LISTAUKSET

KÄYTTÖASTEET

GDPR

Joukkueet

ADMIN



KIRJAUTUMINEN ASIOON
▪ Kirjautuminen Asio käyttäjätilillä varausjärjestelmän vakio-ominaisuutena.
▪ Kirjautumiseen voidaan liittää 2FA –kaksivaiheinen tunnistautuminen.
▪ SSO (Single Sign-On) kirjautuminen organisaation omalla käyttäjätilillä saatavilla asiakaskohtaisena lisäpalveluna.



TAPAHTUMAHALLINTO
Tapahtumahallinto

Netti-ilmoittautumiset ja ilmoittautumisten hallinta

Osallistujaviestintä ja ajastetut tapahtumaviestit

Verkkokauppa, verkkomaksupalvelut ja laskutus

Nettilomake-editori



KÄYTTÄJÄRYHMÄT

SOPIMUSASIAKKAAT
AULA- JA 

MYYNTIPALVELUT
OMAT VARAUKSET CATERING

Esimerkki: Omat varaukset Esimerkki: Aulapalvelun toiminnot

Testiasiakas

Testiasiakas

Esimerkki: Uusi sopimusasiakas

KOHDENNETUT PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT



Asio Aula
Aula- ja myyntipalvelun palvelukäyttöliittymä

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

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 Kokousvarausjärjestelmän lisäosio



▪ 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 ON YHTEENSOPIVA
Asio integroituu lukuisiin ulkoisiin ohjelmistoihin ja palveluihin





VARAUSTEN VERKKOMAKSUT

ASIO VERKKOKAUPASSA VOI MAKSAA VERKKOMAKSUILLA

Verkkomaksuratkaisujen yhteysohjelmat saatavilla kaikkiin Asio Nettivarauspalveluihin.

varausten, tilausten ja tapahtumien maksaminen Asio Verkkokaupassa

▪ tuettuna ~50 erilaista maksutapaa

▪ verkko-ostoskori varauksille

▪ verkkomaksujen yhteysohjelmat

▪ tuote- ja palvelumyynti varauksille



TALOUSHALLINTO

ASIO INTEGROITUU LUKUISIIN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMIIN
Taloushallinnon integraatiot ja yhteysohjelmat saatavilla Asio Varausjärjestelmään asiakaskohtaisena ohjelmistointegraationa.

laskutusliittymä omaan taloushallinnon järjestelmään



Viestintäkanavat
▪ Luotettava Mandrill-sähköpostipalvelu (vakio-ominaisuus Asiossa).
▪ Kustannustehokas Quriiri SMS-palvelu (saatavilla lisäpalveluna).

VARAUSVIESTINTÄ
varauksille, tilauksille ja tapahtumille

pääkäyttäjän viestit, automaattiviestit, ovipääsyt, ajastetut viestit



Asio – MS Azure AD SSO
▪ Asiossa on vakio-ominaisuutena kirjautuminen Asio käyttäjätilillä.
▪ SSO-integraatio MS Azureen on saatavilla asiakaskohtaisena lisäpalveluna.
▪ MS Azure AD SSO on integroitavissa Asion tietoturvalliseen pilvipalveluun.

SINGLE SIGN-ON (SSO) KIRJAUTUMINEN

▪ Kirjautuminen Asioon helposti oman organisaation käyttäjätilillä.
▪ Asio käyttäjätilin tunnusta ja salasanaa ei tarvitse muistaa.
▪ Organisaation käyttäjätilejä hallinnoidaan keskitetysti yhdestä paikasta.
▪ SSO-Tekniikka mahdollistaa käyttäjille pääsyn organisaation palveluihin yhdellä tunnuksella.



Asio – Nets E-Ident
▪ Asiakas voidaan tunnistaa Asio Verkkokaupassa luotettavasti. 
▪ Vahvan tunnistautumisen palvelualustana toimii Nets E-Ident.  
▪ Vahva tunnistautuminen perustuu asiakkaan pankkitunnuksiin tai mobiilivarmenteeseen.

VAHVA TUNNISTAUTUMINEN



▪ Asiolla ohjataan myös ovia

▪ ovipääsyjen luvitus varauksille

▪ avaimeton tilapääsy varauksen aikana

▪ sisään tilaan helposti:

▪ oven avaus SMS-ovikoodilla

▪ oven avaus SMS-avauslinkeillä ja napeilla

▪ oven mobiiliavaus mobiilisovelluksilla

▪ oven lähiavaus mobiilitunnisteilla

▪ tuettuna lukuisia kulunvalvonnan järjestelmiä

▪ monijärjestelmätuki älylukoille

Varaa – Maksa - Avaa

ASIO OVIOHJAUS
ASIOLLA VARATAAN  – ÄLYLUKOT AUKEAVAT VARAUKSILLE

Älylukkojen oviohjaus johtaviin kulunvalvonnan järjestelmiin saatavilla kaikkiin Asio Varausohjelmistoihin ohjelmistointegraationa.



”VARAA – MAKSA – AVAA” –esimerkki : ASIO TILAVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – ABLOY SMS-OVIKOODI

“ VARAA – MAKSA – AVAA “

▪ Syötä ABLOY-ovikoodi lukijaan.
▪ Tilan ovi aukeaa.

Helposti sisään varauksen aikana

Ovikoodi on voimassa vain varauksen ajan

OVIKOODI



▪ 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 ABLOY 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 VARAUKSEN AIKANA
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.

▪ Tuettuna aikavälipohjaiset sekä käyntikertapohjaiset tilapääsyt.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Rollock
ROLLOCK-ÄLYLUKKO AUKEAA VARAUKSEN AIKANA

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 Bitward Mobile Access –ratkaisun kanssa.

▪ Tilapääsyjen luvitus ja oviohjaus varauksille.

▪ Digitaaliset mobiiliavaimet varauksille.

▪ Älylukkojen avaus varauksille 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 varauksen aikana mobiilisovelluksella.

▪ Älylukkoriippumaton ratkaisu.

▪ Mobiilisovellus avaa oven Bluetoothilla tai WiFillä.

▪ Älylukon avauksessa käytetään digitaalisia avaimia.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille Asio Nettivarauspalvelussa.

▪ “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.

▪ Tilavaraukset ja varausten maksu Asio Verkkokaupassa.

▪ 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.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille ja oviohjaus Zilar -älylukitusratkaisuille.

▪ Zilar -älylukituksen avaus varauksille Zilar SMS-ovikoodilla.

▪ Zilar -ovikoodien lähetys SMS-viestinä varaajalle.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Zilar Titan



VARAUKSET 
INFONÄYTÖILLE

▪ Varaukset luetaan Asio Varausjärjestelmästä infonäytöille.

▪ Infonäytöt voivat olla tilakohtaisia ovenpielinäyttöjä tai koontinäyttöjä.

▪ Infonäyttöjä käytetään paljon esimerkiksi urheiluhalleissa, 

business-parkeissa, oppilaitoksissa ja taloyhtiöissä.

▪ Tuotteistettu infonäyttöjen API-rajapinta erilaisille infonäytöille.

▪ Tuotteistettu iDiD Asio Connector iDiD –infonäytöille.



▪ Tilavarausten esittäminen näytöillä.
▪ Näytöltä varaaminen.
▪ Kustomoitavat näyttöjen sisältöpohjat.
▪ GDPR –suodatukset sisällönhallinnassa.

KUSTOMOITAVAT NÄYTTÖNÄKYMÄT ERILAISILLE NÄYTÖILLE



VARAUKSEN TEKEMINEN INFONÄYTÖLTÄ JA ÄLYLUKON OVIOHJAUS



ASIO JA iDiD -INFONÄYTÖT

Varaukset Asiosta iDiD –näytöille

▪ iDiD Asio Connector -sisällönhallintaohjelma.
▪ Connector yhdistää automaattisesti Asioon.
▪ Varaukset Asiosta tosiaikaisesti iDiD -näytöille.
▪ Kustomoitavat sisältöpohjat iDiD -infonäytöille.
▪ iDiD -näyttölaitteet asennettuina ja tuettuina.

Näyttönäkymän teko 15 minuutissa iDiD Asio Connectorilla

Asiolla varataan – iDiD esittää varaukset

https://asio.idid.fi/

https://asio.idid.fi/


https://www.frami.fi

Asio ja iDiD käytössä Framilla
▪ Frami business-parkin aula-, kerros- ja tilanäytöt

▪ Varaukset Asiosta Framin iDiD -näytöille

SEINÄJOEN MONIPUOLISIN KOKOUSTALO

https://www.frami.fi/


Asio ja iDiD käytössä Urhealla
▪ Urhea-hallin aula-, kerros- ja tilanäytöt
▪ Varaukset Asiosta Urhean iDiD –näytöille

https://urhea-halli.fi/referenssit/

https://urhea-halli.fi/referenssit/


▪ Asio ja Systam ovat kehittäneet yhteensopivuuden Systam Visit –Vierailijahallinnan järjestelmään.

▪ Varaukset ja vierailijatiedot siirtyvät Asiosta Systamiin tosiaikaisesti.

VARAUKSET JA VIERAILIJATIEDOT ASIOSTA SYSTAMIIN

ASIO JA SYSTAM VISIT VIERAILIJAHALLINTA



Asio – raportointialustojen yhteysohjelma
▪ Asiossa on sisäänrakennettuna listamuotoiset raportoinnin työkalut.
▪ Asioon saa lisäpalveluna yhteysohjelman Qlik – ja Power BI raportointialustoihin.
▪ Raportointialustoja käytetään graafiseen raportointiin ja analyyseihin.

RAPORTOINTIALUSTAT
tiedolla johtaminen on helppoa Asio raportointialustojen yhteysohjelmalla

▪ Datojen siirto Asiosta
▪ Graafiset raportit ja analyysit
▪ Asiakaskohtaiset raporttipohjat
▪ Monitietokantahaut
▪ Käyttöoikeushallinto
▪ GDPR-suodatukset datasiirrossa

Qlik raportointialustan käyttöä varten tarvitaan erillinen QlikSense lisenssi.



▪ Tilavaraukset Outlookilla ja Google-kalentereilla.

▪ Tosiaikainen synkronointi Asion ja Outlookin sekä Google Workspacen välillä.

CALENDAR SYNC
synkronointi Outlook ja Google-kalentereihin

Microsoft Outlook ja Google Workspace –synkronointi-integraatiot saatavilla asiakaskohtaisena integraationa.



Asion API-rajapinnat omille custom design -palveluille
▪ Tilavaraus API
▪ Infonäyttöjen API
▪ Tapahtumavaraus API
▪ Kurssi-ilmoittautumis API

ASIO PARTNER API

API-rajapinnan aktivointi ja API-avainten toimitus saatavilla Asio asiakkaille lisätilauksena.

integraattorin API-rajapinta Asio Varausjärjestelmään

▪ Kiinteistöautomaation API
▪ Vierailijahallinnan API
▪ Raportointialustojen API



ASIO PARTNER API
integraattorin rajapinta varausjärjestelmään

▪ Tietoturvallinen pääsy API-rajapintaan omalle integraattorille.

▪ Asiolla on useita ammattimaisia web-design integraattorikumppaneita.

▪ Asio Partner API

▪ REST-tekniikkaan pohjautuva WebService.

▪ monipuolinen integroituminen Asio Varausjärjestelmään.

▪ tietoturva ja GDPR-rajaukset API-avaimen sallimiin operaatioihin.

▪ API-rajapinnan päätoiminnot

▪ tilojen ja tilatietojen haku ja esittäminen.

▪ tilojen varauskalenterien haku ja esittäminen.

▪ vapaan tilan haku ja esittäminen.

▪ varausten haku ja esittäminen.

▪ uuden varauksen teko ja tallennus.

▪ varausten verkkomaksaminen.

▪ varausmuutokset ja peruutukset.

▪ ravintolan tilaustarjoilut ja tuotemyynti.

▪ aulapalvelun toiminnot ja itsepalvelu-aula.



palvelukäyttöliittymät toimivat monikanavaisesti myös
mobiilikäytössä ja ovat helppokäyttöisiä sekä saavutettaviaResponsiivisuus

tuotteistetut ohjelmistomoduulit mahdollistavat monialaisen ja 
monimuotoisen varauskäytön erilaisille varaustarpeilleModulaarisuus

käyttöpalvelu tuotetaan ylläpidettynä pilvipalveluna ja ratkaisu
skaalautuu eri kokoisten toimijoiden käyttötarpeisiinSkaalautuvuus

yksityisyydensuoja ja toimintavarmuus huomioidaan kaikissa
varaustilanteissa ja ohjelmistopalveluissaTietoturvallisuus

ohjelmistopohjaa ja varausmoottoria kehitetään jatkuvasti sekä
teknologiapohja on tulevaisuudenkestävä

Integroitavuus

Räätälöitävyys

Jatkuvuus

ASIO OHJELMISTOKEHITYKSEN PÄÄPERIAATTEET

ohjelmisto taipuu asiakaskohtaisiin varausprosessisovituksiin ja 
palvelukäyttöliittymien kohdentamiseen sekä kustomointiin

ohjelmisto on laajasti integroitavissa ulkoisiin järjestelmiin



TIETOTURVALLINEN OHJELMISTORATKAISU

yksityisyydensuoja
kaikissa

varaustilanteissa

GDPR yhteensopivuus
toiminnoissa ja 

ohjelmistopalvelussa

henkilötietojen
tietoturvallinen

käsittely

toiminnot
vanhentuneiden

tietojen massapoistolle
ja pseudonymisoinnille



▪ stadionit ja liikuntakeskukset mitä mieltä asiakkaamme ovat AsiostaASIOLLA VARATAAN



▪ business parkit, ravintolat ja kokoustiloja varaavat yritykset

ASIOLLA VARATAAN
mitä mieltä asiakkaamme ovat Asiosta



▪ kaupungit ja kunnat mitä mieltä asiakkaamme ovat AsiostaASIOLLA VARATAAN



▪ areenat, urheilu- ja mailapelihallit mitä mieltä asiakkaamme ovat AsiostaASIOLLA VARATAAN



mitä mieltä asiakkaamme ovat Asiosta▪ urheiluseurat ASIOLLA VARATAAN



▪ oppilaitokset ja koulutuskeskukset mitä mieltä asiakkaamme ovat AsiostaASIOLLA VARATAAN



▪ seurakunnat

ASIOLLA VARATAAN
mitä mieltä asiakkaamme ovat Asiosta

Katso video

Asio Lauttasaaren seurakunnassa

https://asio.fi/seurakunnille/Seurakunta_Lauttasaari_Esittely.mp4
https://asio.fi/seurakunnille/Seurakunta_Lauttasaari_Esittely.mp4


Asio on 100% suomalainen

vuoden kokemus
varausjärjestelmistä

suomalainen
palvelu

asiakkaita
eri toimialoilla

varauksia tehdään
Asiolla vuosittain

35 100% SATOJA MILJOONIA

ASIO LUKUINA

Asio on 100% suomalainen

omavarainen

100%

luottoluokitus

KORKEIN

2017
2018

2019

2020
2021

2022



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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