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Monikanavainen ja kohdennettu varausviestintä



Viestintäkanavat
▪ Luotettava Mandrill-sähköpostipalvelu.
▪ Kustannustehokas Quriiri SMS-palvelu.

Monikanavainen varausviestintä

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



Automaattiviestit

▪ varauksille

▪ tilauksille

▪ tapahtumille

▪ ovipääsyille

▪ mobiililipuille

▪ tunnistautumiselle



Automaattiviesti
Vahvistusviestit

▪ Varausvahvistukset ja kuitit

▪ Varaustiedusteluvahvistukset

▪ Tilausvahvistukset (esimerkiksi tarjoilutilauksille)

▪ Käyttäjien rekisteröintivahvistukset



▪ Esimerkkinä Abloy-älylukon oviohjaus ovikoodilla.

▪ Tilan ovi aukeaa varauksen aikana.

▪ Ovipääsy lähetetään varaajalle sähköpostilla ja SMS:llä.

▪ Ovipääsyt tuettuna lukuisiin johtaviin älylukko- ja 
kulunvalvonnan järjestelmiin.

OVIPÄÄSYVIESTIT VARAUKSILLE

Automaattiviesti
Ovipääsyt



Automaattiviesti
Ilmoittautumisvahvistukset ja mobiililiput tapahtumille



Automaattiviesti
2FA – kaksivaiheinen tunnistautuminen Asio Varausjärjestelmään



Ajastetut viestit

▪ Viestinnän työkalut ja viestintäkanavat
ajastetuille viesteille.

o Muistutusviestit

o Palautepyynnöt

▪ Ennen ja jälkeen varausten tai 
tapahtumien.

▪ Soveltuu tilavarauksille ja 
tapahtumille.



Viestintäpiste
Ajastettu Muistutusviesti

varauksesta tai tapahtumailmoittautumisesta
ajastettu muistutusviesti sähköpostilla tai SMS:llä



Viestintäpiste
Ajastettu Palautepyyntö

varauksesta tai tapahtumaosallistumisesta
ajastettu palautepyyntö sähköpostilla tai SMS:llä



Viestintäpisteet

▪ varausviestintä

▪ tapahtumaviestintä

▪ ryhmäviestintä

▪ aulapalvelun viestintä

▪ ovipääsyviestintä

▪ varaustarjoukset

▪ varaajan viestintäpisteet



Viestintäpiste
Varausviestit

▪ Viestintäpiste varauksen haku -työkalussa.

▪ Viesti varaukselle kiinnitetylle yhteyshenkilölle.

▪ Viestin lähetys sähköpostilla tai SMS:llä.

▪ Soveltuu esimerkiksi muutosviestintään:

“Varaukseesi on tullut seuraava muutos…”. 

varaajalle voidaan lähettää
varaukseen liittyviä viestejä

VARAUS



Viestintäpiste
Ryhmäviestit tilavarauksille

▪ Tilahallinnon viestintätyökalu.

▪ Viestiryhmän poiminta ja suodatus käyttäjärekisteristä.

▪ Viestin lähetys sähköpostilla tai SMS:llä.

▪ Soveltuu esimerkiksi massaviestintään muutoksista:

“Tila poistettu toistaiseksi käytöstä lattiavaluvian vuoksi”. 

asiakasryhmille voidaan kohdentaa
varauksiin liittyvää viestintää



Viestintäpiste
Ryhmäviestit tapahtumille

▪ Tapahtumahallinnon viestintätyökalu.

▪ Viestiryhmän poiminta ja suodatus osallistujarekisteristä.

▪ Viestin lähetys sähköpostilla tai SMS:llä.

▪ Soveltuu esimerkiksi tapahtuman muutosviestintään:

“Tapahtuma peruttu johtuen pandemiatilanteesta”. 

tapahtumiin osallistujille voidaan kohdentaa
tapahtumiin liittyvää viestintää



Viestintäpiste
Aulapalvelun vierailijaviestit

▪ Aulapalvelun viestintäpiste vierailijaviestinnälle.

▪ Isäntätiedon poimiminen varauksesta.

▪ Ensisijainen viestintäkanava SMS.

▪ Toissijainen viestintäkanava sähköposti.

▪ Viesti aulasta vierailuisännälle SMS:llä:

“Sinulle on saapunut vierailija aulassa”. 

aulapalvelu voi lähettää viestin
vierailuisännälle SMS:llä.



Viestintäpiste
Ovipääsyviestit

varaukselle voidaan luvittaa ja lähettää
SMS-ovipääsyviesti



TARJOUS

myyntipalvelu asiakas

Myyntipalvelulla on tarjous-työkalu, jolla voi lähettää
räätälöityjä varaustarjouksia asiakkaille.

Varaustarjouksille on oma viestipohja.

Viestipohjaan saadaan ohjelmallisesti nostettua
tietoa varauksesta ja hinnoittelusta.

Alennuskoodi voidaan liittää tarjoukseen.

Viestintäpiste
Varaustarjoukset



Viestintäpiste
Varaajan viestintä varausorganisaatiolle

▪ Varaajan Omat Varaukset -palvelu.

▪ Viestintäpiste omista varauksista varaajaorganisaatiolle.

▪ Omien varausten hallinta ja muutokset.

▪ Varauskuitit ja omien varausten tarkat tiedot.

▪ Varaustarjousten hyväksyntä.

▪ Viestintä esimerkiksi palautteen antamiseen:

“Varaamaani kokoustilaa ei oltu siivottu kunnolla”. 

varaaja voi viestiä helposti
varauksistansa varausorganisaatiolle



Viestintäpiste
Lisäarvoviestit

“Varaamasi pöytäkattaus on pöydässä 4”. 

ASIO PÖYTÄVARAUS

varauksesta voidaan lähettää varaajalle
viestejä varauksen aikana



Älykkäät viestipohjat

▪ varausvahvistukset

▪ tilausvahvistukset

▪ varaustiedusteluvahvistukset

▪ varaustarjous viestipohjat

▪ tapahtumailmoittautumiset

▪ pääsynhallinta ja oviohjaus



▪ Pääkäyttäjä hallinnoi viestipohjia erilaisille varaus-, tilaus- ja tapahtumaviesteille sekä viestintäkanaville.

▪ Viestipohjat sisältävät ohjelmallista älyä ja niitä on lukuisia erilaisiin käyttötilanteisiin.

Viestipohjat
Vahvistusviestit



Viestipohjat
Pääsynhallinta ja oviohjaus

ovipääsyt varauksille
voidaan lähettää SMS:llä



SMS palvelun käyttöönotto

SMS voidaan liittää viestintäkanavaksi helposti.

Asio Pääkäyttäjä voi tilata SMS-palvelun
varausjärjestelmän hallintakäyttöliittymästä
tai ottamalla yhteyttä asio@asio.fi .

SMS-viestien lähetys laskutetaan SMS-käytön
toteuman mukaisesti ja voimassa olevan
SMS-palveluhinnaston mukaisesti.

* SMS on maksullinen lisäpalvelu.

mailto:asio@asio.fi

