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ASIO JA SYSTAM VISIT 
-vierailijahallinta



Varaus ja kutsuminen

Tehdään tilavaraus ja 

tarjoilutilaukset

Asiossa ja lähetetään

kalenterikutsu

vierailijoille.

Ennakkoviesti

Viesti vierailusta

vieraalle ennen

vierailua:

“Näin saavut ja 

pysäköit ja pääset

ovesta”.

Liitteenä QR koodi.

Saapuminen

Kutsuttu tai 

kutsumaton vieras

kirjautuu aulassa, 

itsepalvelupäätteellä

tai 

matkapuhelimellaan.

Ilmoitus

Vieras on saapunut!

Sähköpostilla ja 

tekstiviestillä tulee

tiedot ja kuva

vieraasta.

Vierailijakortti

Tulostetaan

vierailijakortti.

Vierailijakortin QR -

koodi päästää

kulkuportista sisään.

Noutaminen

Vieras odottaa

valmiina.

Tapaaminen alkaa

ajoissa ja vieras on 

hyvällä mielellä.

Kiitos kun kävit!

Vierailun jälkeen

kiitosviesti ja vaikkapa

kutsu

tyytyväisyyskyselyyn.

Systam Visit -vierailijahallinta
Systam Visit on ihmisläheinen kokonaisratkaisu vierailujen hallintaan. Se soveltuu satunnaisten vieraiden vastaanotosta aina tuhansiin päivittäisiin kävijöihin, 
edustavasti ja turvallisesti, itsepalveluna tai aulahenkilökunnan apuna.

Asio ja Systam ovat kehittäneet yhteensopivuuden Systam Visit –vierailijahallinnan palveluun käyttäen Asio Tilavaraus API-rajapintaa.



Systam Visit -palvelun rakenne

INTEGRAATIOT JA OPTIOT
Osana kiinteistön muita järjestelmiä kuten 

pysäköinnit, kulunhallinta ja infonäytöt

PALVELUN YDIN
Aulalle, kiinteistölle ja henkilökunnalle (WEB)

SYSTAM VISIT PALVELU (SaaS) + TIETOKANTA

SYSTAM VISIT -ITSEPALVELUPÄÄTTEET
Tarkoitukseen erikseen kehitetyt laitteistot



Tilavarauksen teko Asiossa ja varauksen siirto Systam -palveluun

Tilavaraus tehdään Asiossa tilakalenteria maalaamalla. Varaukselle kirjataan kokousisäntä- ja osallistujatiedot.

Varauksen ja osallistujien tiedot luetaan Asiosta API-rajapinnan välityksellä
Systam Visit -vierailijahallinnan palveluun.



ASIO

o Asio API-rajapinta vierailijahallinnan ja aulapalveluiden integraatiolle.

o Tilavaraukset, osallistujatiedot ja tarjoilutilaukset Asiosta Systamiin.

o API-konfiguraatio, API avaimet ja oikeudet, GDPR -suodatukset.

o API-rajapinnan ylläpito, tekninen tuki- ja käyttöpalvelu. 

o Systam hinnoittelee oman palvelunsa asiakkaalle erillisesti.

o Systam projektoi, toimittaa, kouluttaa ja käyttöönottaa vierailijahallintapalvelun.

o Kuukausimaksu sisältää vierailijahallintapalvelun sovittujen integraatioiden osalta, 

ylläpidon, tuen ja jatkuvan takuun.

o Systam Visit –vieraillijahallinnan palvelu ja tyylikkäät itsepalvelupäätteet 

tehostamaan aulapalveluita. 

Asiakkaalle Asion ja Systamin yhteisratkaisu näkyy saumattomana kokonaispalveluna.

Asio ja Systam yhteispeli ja palvelumalli

SYSTAM



Yhteydenotot

Systam: 
sales@systam.fi  

Asio: 
tom.ojala@asio.fi
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