
▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille.

▪ Avaimeton tilapääsy kulunvalvotuille tiloille varauksen aikana.

▪ Sisään tilaan helposti varauksen aikana:

▪ Oven avaus SMS-ovikoodilla.

▪ Oven avaus SMS-avauslinkeillä ja napeilla.

▪ Oven mobiiliavaus matkapuhelinsovelluksilla.

▪ Oven lähiavaus matkapuhelimeen ladattavilla mobiilitunnisteilla.

▪ Tuettuna lukuisia kulunvalvonnan järjestelmiä ja älylukkoja.

▪ Monijärjestelmätuki useammalle kulunvalvonnan järjestelmälle.
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Asio Oviohjaus
Asiolla ohjataan myös ovia ja älylukkoja



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

Kulkuoikeus tiloihin muodostuu 
suoraan 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/


CASE: CATMARINA

https://bitwards.fi/catmarina-toimistohotellin-asiakkaat-tulevat-ja-menevat-avaimettomasti/

https://catmarina-kiinteistot.fi/toimistohotelli-catmarina/

CatMarina office

https://bitwards.fi/catmarina-toimistohotellin-asiakkaat-tulevat-ja-menevat-avaimettomasti/
https://catmarina-kiinteistot.fi/toimistohotelli-catmarina/


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


1) Asio yhteensopivat
kulunvalvonnan järjestelmät

ja älylukitusratkaisut



▪ 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.

▪ iLOQ -älylukoissa on useampi älykäs rele monilaite-ohjaukselle.

▪ 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 Bitwards Mobile Access -ratkaisun kanssa.

▪ Tilapääsyjen luvitus ja oviohjaus varauksille.

▪ Digitaaliset mobiiliavaimet varauksille.

▪ Älylukkojen avaus varauksille Bitwards-mobiilisovelluksella.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Seesam aukene

Katso video !

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.

▪ “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



2) Asio Oviohjaus



“VARAA – MAKSA – AVAA” -palvelukokemus

▪ Tee ja maksa varaus nettipalvelussa

▪ Avaa tilan älylukko varauksen aikana



Asio Oviohjaus

Oviohjaus toteutetaan yhteysohjelmilla kulunvalvonnan järjestelmiin.

▪ Yhteysohjelmat lukuisiin johtaviin kulunvalvonnan järjestelmiin.

▪ Tilapääsy varauksen aikana kulunvalvotuille tiloille.

▪ Moniovipääsy varaukselle luvitetulla kulkualueella.

▪ Varausmuutokset, peruutukset ja aukioloaikojen huomioiminen.

Älylukon avaus varauksen aikana erilaisilla älykkäillä tavoilla.

▪ SMS –ovikoodi (varaus- tai varaajakohtainen).

▪ SMS -oven avauslinkki ja avausnappi.

▪ Mobiiliavaus matkapuhelinsovelluksilla.

▪ Lähiavaus matkapuhelimeen ladattavalla mobiilitunnisteilla.

Tilapääsyn luvitus varauksen luonteen pohjalta.

▪ Aikaan sidottu kertapääsy.

▪ Pidemmän aikavälin pääsy tai toistuvaispääsy.

▪ Käyntikertoihin sidottu pääsy käyntikertalaskurilla.



VARAUSTEN VERKKOMAKSAMINEN

Asiossa on tuettuna Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksut

varaukset maksetaan varauksen teon yhteydessä Asio Verkkokaupassa



ABLOY® OS  /  ABLOY® ENTRY 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



SCHNEIDER ESIMERKKI : ASIO VERKKOKAUPPA – KUNTOSALIKORTTI – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – HID MOBIILITUNNISTE LÄHIAVAUS

▪ Vie puhelin ovilukijan lähelle.
▪ Tilan ovi aukeaa.

Helposti sisään varauksen aikana

Kulkuoikeus on voimassa vain varauksen ajan
“ VARAA – MAKSA – AVAA “



OVEN
AVAUSLINKKI

ROLLOCK ESIMERKKI : ASIO NEUKKARIVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – ROLLOCK OVEN SMS-AVAUSNAPPI

▪ Klikkaa oven avauslinkkiä.
▪ Klikkaa selaimelle avautuvaa “Avaa –nappia”.
▪ Rollock-älylukko muuttuu vihreäksi ja aukeaa.

Helposti sisään varauksen aikana

Avauslinkki on voimassa vain varauksen ajan.
“ VARAA – MAKSA – AVAA “



ROLLOCK ESIMERKKI : ASIO VERKKOKAUPPA – KUNTOSALIKORTTI – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – ROLLOCK OVEN SMS-AVAUSNAPPI

▪ Klikkaa oven avauslinkkiä.
▪ Klikkaa selaimelle avautuvaa “Avaa –nappia”.
▪ Rollock-älylukko muuttuu vihreäksi ja aukeaa.

Helposti sisään varauksen aikana

Avauslinkki on voimassa kortin voimassaoloajan.

“ VARAA – MAKSA – AVAA “



TAIKALINKKI

▪ Avaa varauksellesi lähetetty SMS-linkki.
▪ Koputa ovea 3 kertaa.
▪ Pindora avaa lukon sinulle.

Taikalinkki on voimassa vain varauksen ajan.

PINDORA ESIMERKKI : ASIO NEUKKARIVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU - PINDORA SMS-TAIKALINKKI

Helposti sisään varauksen aikana

“ VARAA  - MAKSA  - AVAA “

Neukkari 1

TAIKA
LINKKI



OVIKOODI

▪ Avaa varauksellesi lähetetty SMS-linkki.
▪ Syötä ovikoodi ja koputa ovea 3 kertaa.
▪ Pindora avaa lukon sinulle.

Ovikoodi on voimassa vain varauksen ajan.

PINDORA ESIMERKKI : ASIO SAUNAVUOROVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU - PINDORA SMS-OVIKOODILINKKI

Varaa
saunavuoro

Sauna

Helposti sisään varauksen aikana

“ VARAA  - MAKSA  - AVAA “



iLOQ ESIMERKKI : ASIO TILAVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – iLOQ SMS-OVIKOODI

“ VARAA – MAKSA – AVAA “

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

Helposti sisään varauksen aikana

Ovikoodi on voimassa vain varauksen ajan

Varaa Golf-harjoittelutila
€ 20.00 / tunti (+ alv)

Golf harjoittelutila

OVIKOODI



Ovikoodi varaukselle

Kuntosalin
iLOQ älylukko aukeaa
o ovikoodilla
o varauksen aikana

iLOQ ESIMERKKI : ASIO VERKKOKAUPPA – KUNTOSALIKORTTI – PAYTRAIL VERKKOMAKSU - iLOQ SMS-OVIKOODI



BITWARDS ESIMERKKI : ASIO NEUKKARIVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – MOBIILIAVAUS SOVELLUKSELLA

“ VARAA – MAKSA – AVAA “

▪ Avaa Bitwards-sovellus matkapuhelimella.
▪ Klikkaa oven nimeä, kun olet oven vieressä.
▪ Bitwards-sovellus avaa älylukon sinulle.
Tilapääsy on voimassa vain varauksen ajan.

Helposti sisään

DIGITAALINEN

AVAIN



Varaus siirretty kännykkään

BITWARDS ESIMERKKI : ASIO VERKKOKAUPPA – KUNTOSALIKORTTI – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – MOBIILIAVAUS SOVELLUKSELLA

“ VARAA – MAKSA – AVAA “

▪ Avaa Bitwards-sovellus matkapuhelimella.
▪ Klikkaa oven nimeä, kun olet oven vieressä.
▪ Bitwards-sovellus avaa älylukon sinulle.

Tilapääsy on voimassa vain varauksen ajan.

DIGITAALINEN

AVAIN



SMS
OVIKOODI

ZILAR TITAN ESIMERKKI : ASIO TILAVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – ZILAR SMS-OVIKOODI

▪ Syötä Zilar-ovikoodi lukijaan.
▪ Tilan ovi aukeaa varauksellesi.

Helposti sisään varauksen aikana

Ovikoodi on voimassa vain varauksen ajan

“ VARAA – MAKSA – AVAA “



3) Asio Pääsynhallinta



Asio Pääsynhallinta
pääkäyttäjän työkalut

▪ Älylukkokytkennät varauskohteille.

▪ Tilapääsyjen luvitusten hallinta varauksille.

▪ Varausten tuotemyyntikytkennät oviohjaukselle.

▪ Kulunvalvontajärjestelmien yhteysohjelma-asetukset.



Älylukkojen
kytkennät

tilakohtaisesti



Moniovikytkentä
kulkualueelle

▪ Ovipääsykytkennät varaukselle luvitetulle kulkualueelle.

▪ Esimerkki: Varaukselle luvitetaan pääsy rakennuksen pääoveen ja varatun tilan oveen.



Tilapääsyjen
luvitusten hallinta

▪ Uusien tilapääsyjen luvittaminen varauksille.

▪ Luvitettujen tilapääsyjen muokkaus.



▪ Pääkäyttäjä voi muokata luvitetun tilapääsyn aikaväliä. Luvitettujen tilapääsyjen
muokkaus ▪ Pääkäyttäjä voi peruuttaa luvitetun tilapääsyn.



Uuden tilapääsyn
luvittaminen

▪ Pääkäyttäjä voi luvittaa uusia tilapääsyjä.

▪ Tilapääsyjen lähetys sähköpostilla tai tekstiviestinä.



Tilapääsyjen
rajoitusten hallinta

▪ Rakennusten poikkeusaikojen asetukset, jolloin tilapääsyä ei sallita.

▪ Käyntikertojen rajoitusten asetukset.



Kulunvalvontajärjestelmien
yhteysohjelma-asetukset

▪ Kulunvalvontajärjestelmien tiliasetukset.

▪ Monijärjestelmätuki useammalle kulunvalvontajärjestelmälle.

▪ Tuettuna lukuisia johtavia kulunvalvonnan järjestelmiä ja älylukkoja.



Kulunvalvontajärjestelmä
asetukset



Yhteydenotot
Asioon asio@asio.fi

www.asio.fi

ASIOLLA VARATAAN  - ÄLYLUKOT AUKEAVAT VARAUKSILLE

Asio Oviohjaus -ratkaisut asiakaskohtaisesti
“ digitaaliset avaimet käteen ”

kulunvalvonnan integraatioprojekteina.

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