
 

Asio Nettivaraus 

Asio Nettivaraus on tarkoitettu kohdennettujen nettivarauspalveluiden sekä nettikalentereiden 
tuottamiselle omalle kotisivulle. Nettivarauspalvelut tuotetaan tosiaikaisesti Asio 
Varausjärjestelmästä ja ne toimivat myös matkapuhelinten ja tablettien selaimilla. 
 
Asio Nettivaraus toimii kaikkien Asio Varausohjelmistojen kanssa ja soveltuu varauspalveluiden 
tuottamiselle nettiin niin tilavarauksille kuin tapahtumille ja palveluille. 
 
Nettivarauspalvelut voidaan lokalisoida eri kielille. 
 
Nettivarauspalvelut sovitetaan asiakkaan omiin varausprosesseihin ja varauspolkuihin sekä oman 
kotisivun visuaalisen ulkoasun mukaiseksi.  
 
Palvelukäyttöliittymä voidaan kohdentaa julkiselle käytölle tai edellyttää kirjautumista.  
 
Nettivarauspalveluihin voidaan liittää verkkokauppatoiminnot, älylukkojen oviohjaus varauksille 
sekä oheistuote- ja palvelumyyntiä. Nettivarauspalveluilla tuotetaan ”Varaa – Maksa – Avaa” -
palvelukokemus omalle kotisivulle, varaajan itsepalveluna.  
 

 
 

Netti- ja mobiiliselainkäyttöiset varauspalvelut omalle kotisivulle 
 

▪ Responsiivinen nettipalvelukäyttöliittymä 
▪ Monimuotoiset palvelukäyttöliittymät varauksille 

▪ Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti 
▪ Käyttökokemus omien varauskäytäntöjen mukaisesti 

▪ Varausten Verkkokauppa 
▪ Tuote- ja palvelumyynti liitettynä verkkokauppaan 

▪ Älylukkojen oviohjaus varauksille 
▪ Kohdennetut palvelukäyttöliittymät eri käyttäjäryhmille 

▪ Sopimusasiakkaan kirjautuminen ja omien varausten hallinta 
▪ Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu 

 



 

TILOJEN NETTIVARAUSPALVELUT 
 
Tiloja varataan nettivarauspalvelulla. 

Varaukset maksetaan verkkomaksulla tai asiakaslaskutuksella.  

Verkkokauppaan voidaan liittää oheismyyntiä kuten ravintoloiden tarjoilutilaukset ja tuotemyyntiä. 

Palvelun käyttö voidaan kohdentaa julkiselle käytölle tai edellyttää käyttäjän kirjautumista. 
 

 
 

NETTIPALVELUIDEN PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT 

Nettivarauspalveluiden palvelukäyttöliittymiä on erilaisia. Varauspalveluiden käyttötarkoitus ohjaa 
palvelukäyttöliittymävalintaa. Palvelukäyttöliittymät skaalautuvat myös mobiiliselaimille. 

Asiossa on tuotteistettuna monimuotoiset palvelukäyttöliittymät erilaisiin varaustarkoituksiin. 
Asiossa on saatavilla myös tuotteistettu integraattorin API-rajapinta, jolla voi tehdä oman custom 
design -palvelukäyttöliittymän omille varauspalveluille. 

 



 

”VARAA – MAKSA – AVAA” -PALVELUKOKEMUS  

Nettivaraaminen on tehty Asiossa helpoksi ja älykkääksi. 

Varauksen voi maksaa nettivarauspalvelussa ennalta ja varaukselle voidaan luvittaa tilapääsy. 

 

 

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

Maksutapoja ovat pankkien verkkomaksut, maksukortit ja riippuen verkkomaksupalvelun 
tarjoajasta, myös MobilePay ja liikuntaedut (Smartum, Epassi). Myös laskutusta voidaan käyttää 
verkko-ostoskorin maksutapavalintana. 

 

 

Kulunvalvottujen tilojen älylukot aukeavat varauksen aikana SMS-ovikoodeilla, SMS-avauslinkeillä ja 
avausnapeilla, matkapuhelinsovellusten mobiiliavauksella sekä lähiavauksena matkapuhelimeen 
ladattavilla mobiilitunnisteilla. 

Asio Pääsynhallinnassa on tuettuna tilojen älylukkojen oviohjaukselle lukuisia johtavia 
kulunvalvonnan ja älylukituksen järjestelmiä. 



 

NETTIKALENTERIT 
 
Nettikalenterit voivat olla luonteeltaan selailumuotoisia tai varauskalentereita.  
 
Selailumuotoisissa kalentereissa kalenteripinnalta ei voi tehdä varauksia eli tällaiset nettikalenterit 
ovat luonteeltaan informatiivisia. Kalenteripinnalla voidaan esittää haluttu informaatio varauksista. 
 

 
 

Nettikalenterit voivat olla myös yhdistettyjä ja ryhmiteltyjä kalenteripintoja. 

 

 



 

VARAUSKALENTERIT 
 
Varauskalentereissa kalenteripinta aktivoidaan interaktiiviseksi ja kalenteripinnalta voi tehdä 
varauksia maalaamalla kalenteripinnan vapaata aikaa tai klikkaamalla esiasetettuja varattavia 
vuoroja tai tapahtumia. Nettivaraaminen voidaan toteuttaa myös hakukoneen tuloksien pohjalta. 
 
Varaustoimintoihin voidaan liittää myös verkko-ostoskori ja verkkomaksupalvelu sekä käyttäjän 
rekisteröityminen ja kirjautuminen nettivarauspalveluun. 
 

 
 
 

 
 

 



 

SLOTITETUT KALENTERIPINNAT 
 

Nettikalenteripinnat voidaan myös slotittaa vuorovarauksille. Vuorosloteille voidaan asettaa 
slottikohtainen hinta. 
 

 
 

Slotitus toimii myös mobiilissa ja yhdistetyillä kenttäkalenteripinnoilla.  

 



 

VARAUSPORTAALIT 
 
Varausportaalit ovat asiakaskohtaisesti tuotettavia varauspalvelukokonaisuuksia.  
 
Varausportaaleissa varauskohteet ryhmitellään halutulla tavalla ja palvelulle rakennetaan etusivu ja 
navigaatio, josta käyttäjä pääsee sisään haluamiinsa varauskohteisiin tai varauskohderyhmiin useilla 
erilaisilla logiikoilla.  
 

 
 

 
ÄLYKKÄÄT HAKUKONEET 

 
Nettihakukoneilla vapaa tila löytyy ja on varattavissa nopeasti ja helposti.  
 

 
 

 
 
 
 



 

VARAUKSEN TEKEMINEN NETTIKALENTERISTA 

Varaaminen tapahtuu helposti interaktiivista nettikalenteripintaa maalaamalla tai klikkaamalla 
esiasetettuja varattavia aikoja tai hakukoneen hakutuloksia.  

 

Varauksen tiedot syötetään varauslomakkeella tai verkko-ostoskorilla. 

Varauslomake (esimerkkinä kirjautuneen käyttäjän käyttötyypitetty tilavaraus) 

 
 



 

VARAUKSEN TEKEMINEN KARTTAPINNALTA 

Tilan varaaminen tai vuokraaminen onnistuu myös interaktiivisilta karttapinnoilta. 

 

Varauspalvelun palvelukäyttöliittymänä voi olla myös Asio Karttavaraus. 

Palvelukokemus karttavarauksille on helppokäyttöinen ja intuitiivinen ”Klikkaa ja Varaa”. 

Karttapinnalta varaaminen soveltuu hyvin esimerkiksi toimitilojen vuokraukselle, työpisteiden 
varauksille, pienvarastovuokrauksille, majoitus- ja mökkivarauksille sekä kausivarauksille kuten 
venepaikkavarauksille.  

Varauskarttapohjat muodostetaan varauskohteille SVG-vektorikuvatiedostoina. Vapaa tai varattu 
tila voidaan esittää nettipalvelussa väreillä. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VARAUKSEN MAKSAMINEN 
 
Varaukset maksetaan Asion verkkokauppatoiminnoilla. Asiakas saa sähköpostiinsa 
varausvahvistuksen, jossa on mukana mm. varauksen tiedot ja peruutusehdot.  
 
 

 
 

Maksutapavalintana voi olla verkkomaksu tai asiakaslaskutus.  
 

 
 

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

 
   



 

PALVELUMYYNTI VARAUKSILLE 
 

Varauksille ja verkkokauppaan voidaan liittää tuote- ja palvelumyyntiä kuten ravintolan 

tarjoilutilauksia. Tarjoilutilaukset lähetetään ravintolalle tilauskäsittelyä varten. Ravintolan Catering-

toimintoja hallinnoidaan Asio Catering -ohjelmistolla, joka on liitettävissä Asio Varausjärjestelmään. 

 

Tuote- ja palvelumyynti kytketään verkko-ostoskoriin ja voidaan maksaa tilavarauksen yhteydessä.  

 

 



 

RAVINTOLAN PÖYTÄVARAUSPALVELU 

Asio Nettivaraus toimii myös ravintolan pöytävarauksille. 

 

Pöytävarauspalvelu toimii netissä ja mobiilissa.  

Pöytävarauksista voidaan lähettää ajastettu SMS muistutus varaajalle.  

 

 

 

 

 



 

TILAVUOKRAUSPALVELUT 

Nettipalveluilla voidaan vuokrata myös tiloja ja huoneistoja. 

Varausjärjestelmässä on tarvittavat toiminnot pitkäkestoisille vuokravarauksille, jotka voivat olla 
määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.  

Asio Vuokravaraus soveltuu hyvin esimerkiksi varastojen, toimitilojen tai huoneistojen 
vuokrauspalveluille. 

Tilavuokrauksen itsepalvelukäyttöliittymänä toimii interaktiivinen pohjakartta vuokrattavista tiloista. 

Vuokravarauspalvelut toimivat ”vuokraa – maksa – avaa” -palvelukokemusperiaatteella.  

 

 

Tilavuokrat voidaan maksattaa juoksevasti ”subscription -mallilla” maksukortilta. Asiossa on 
tuettuna Paytrail ja Verifone -subscription verkkomaksupalvelut vuokrauspalveluille.  

Vuokratun tilan älylukko aukeaa vuokraajalle vuokraperiodin keston mukaisesti.  

 



 

VIRTUAALIVARAUKSET 

Asio Varausjärjestelmä ja nettipalvelut tukevat myös varauskohteiden virtuaaliesityksiä.  

Varauskohteet voidaan 3D/360-kuvata ja esittää virtuaalisesti nettipalveluissa. 

 

Virtuaaliesityksiin voidaan liittää varaajan toimintoja kuten ”varaa tämä tila”. 

Virtuaaliesityksissä vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea palvelussa voi tehdä. 
Virtuaaliesitykseen voidaan liittää esimerkiksi ravintolan tilaustarjoilut, info-TV:lle pyörivät 
animaatiot tai vaikkapa tilan seinälle sponsorin logo ja linkitys kotisivulle.  

Virtuaalitilan oven älylukkoon voidaan linkittää ohjeistusvideo, miten tilan älylukitus aukeaa 
matkapuhelimella varauksen aikana.  

 

 

 



 

TAPAHTUMAPALVELUT 

Nettipalvelut soveltuvat myös tapahtumille, tapahtumien netti-ilmoittautumiselle ja lipunmyynnille.  

Tapahtumia voi olla monenlaisia. Tapahtuma voi olla esimerkiksi uimakouluryhmä, johon 
ilmoitetaan osallistujaksi oma lapsi.  
 
 

 
 
 
Tapahtumiin (kuten teatteriesitykset tai opastetut kierrokset) voidaan myydä netissä pääsylippu Asio 
Lipunmyynti -ohjelmalla. 
 
Pääsylippu voidaan tuottaa myös mobiililippuna. 

 
 
 



 

Tapahtuma voi olla myös ajanvaraus palvelulle kuten influenssarokotusajan varaaminen.  

 
Tapahtuma voi olla myös tilapääsymyyntiä kuten kuntosalikorttimyyntiä.  
Pääsykortille luvitetaan Asiossa tilapääsy, joka oikeuttaa tilakulkuun varauksen voimassaoloaikana. 

 

 
Kausikortteja ja sarjalippuja voidaan myydä varausta edellyttäville tiloille ja tapahtumille.   

 



 

MAJOITUSVARAUSPALVELU 

Nettivaraukset soveltuvat myös pitkäkestoisille majoitusvarauspalveluille.  

Käyttökohteita ovat majoitusvarauspalvelut, joita varaajaorganisaatio hallinnoi itse.  

 

 

KENTTÄVARAUSPALVELU 

Nettivaraukset soveltuvat myös urheiluseurojen ja areenoiden kenttävuorovarauksille ja 
vuoromyynnille.  

Joukkueille voidaan tuottaa joukkueiden vuorokauppa-palvelu, jolla joukkueet voivat myydä ja ostaa 
kenttävuoroja itsepalveluna toisiltansa.  

Kenttävarauspalvelut toimivat irto- ja vakiovuoroille. 

 

 

 



 

VUOROVARAUSPALVELU 

Peli- ja treenivuorojen ajanvaraukset onnistuvat helposti Asio Slottivaraus -palvelukäyttöliittymällä. 

Varausnapeilla voidaan esittää liukuvasti vuorokohtainen hinta, joka voi vaihdella kellonajoittain. 

Pelivuorolle luvitetaan Asiossa tilapääsy, ja pelikentän älylukko aukeaa varaajalle vuorovarauksen 
aikana.  

 

 

 

Slottivaraus -palvelukäyttöliittymä soveltuu hyvin myös esimerkiksi taloyhtiöiden asukasvarauksille 
kuten saunavuorovarauksille.  

Varauspalveluun voidaan liittää kirjautuminen esimerkiksi asukastunnuksilla.  

Saunatilan älylukko aukeaa varaajalle saunavuorovarauksen aikana. 

 

 

 



 

PARKKIVARAUSPALVELU 

Parkkipaikkojen varaaminen ja vapautus onnistuu Asio Nappivaraus -palvelukäyttöliittymällä. 

Vapaat parkkipaikat voidaan esittää nappeina, ja varauksen tekeminen tai oman paikan 
vapauttaminen tapahtuu helposti kahdella klikkauksella. 
 

  

 

TYÖPISTEVARAUSPALVELU 

Nappivaraus -palvelukäyttöliittymä soveltuu hyvin myös yritysten henkilöstövarauksille kuten 
työpistevarauksille. Työpisteitä voi varata esimerkiksi päivä- tai puolipäiväpohjaisesti. 

Varauspalveluun voidaan liittää kirjautuminen henkilöstön yritystunnuksilla (SSO).  

Työskentelytilan älylukko aukeaa varaajalle työpistevarauksen aikana. 

 

 



 

KAUSIVARAUSPALVELU 

Nettivaraukset soveltuvat myös kausivarauksille.  

Käyttökohteita ovat esimerkiksi kuntien venepaikkavaraukset, joita varataan kausiluontoisesti.  

Kausivarausten palvelukäyttöliittymänä toimii helppokäyttöinen ja havainnollistava pohjakartta 
kausivarattavista paikoista.  

Kausivarauksille luvitetaan Asiossa ovipääsy, joka oikeuttaa esimerkiksi satamalaiturin älylukon 
avaukseen kausivarauksen voimassaoloaikana. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÄLYLUKKOJEN OVIOHJAUS VARAUKSILLE 

Asiolla ohjataan myös ovia.  

Tilapääsyt luvitetaan Asiossa ja ovien älylukot aukeavat varaajalle varauksen aikana.  

 

Asiossa on tuettuna lukuisia johtavia kulunvalvonnan järjestelmiä 

 

 

Tilapääsyt ovat kytkettävissä Asio Verkkokauppaan ja pääsyt voidaan luvittaa, kun varaus on 
vahvistettu tai maksettu verkkomaksupalvelussa.  



 

OMAT CUSTOM DESIGN -PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT 

Asio Partner API-rajapinnalla voidaan tuottaa täysin oman näköisiä netti- ja mobiilipalveluita sekä 
mobiilisovelluksia. API-rajapinta varausjärjestelmään avataan web-integraattorille Asiakkaan 
valtuutuksella. 

 

 

 

 



 

AJASTETTU VARAUSVIESTINTÄ 

Netin kautta tehdyille varauksille voidaan ajastaa ja automoida varausviestintää. 

Varauksista voidaan lähettää esimerkiksi varausmuistutus SMS-viestinä tai sähköpostilla.  

Varaustapahtuman jälkeen varaajalle voidaan lähettää ajastettu palautepyyntöviesti SMS-viestinä 
tai sähköpostilla. 

    

 

Oviohjatuille varauksille voidaan lähettää SMS-ovikoodi tai SMS- ovenavauslinkki. 

      

 

  

 

 



 

VAHVA TUNNISTAUTUMINEN NETTIPALVELUISSA 

Nettivarauspalvelua käyttävä henkilö voidaan tarvittaessa tunnistaa luotettavasti. 
 

▪ Vahvalla tunnistautumisella voidaan tiukentaa Asio Verkkokaupan ja tilavarausten 
turvallisuutta tunnistamalla asiakas luotettavasti. 

▪ Vahva tunnistautuminen tuottaa tietoturvallisesti Asio järjestelmälle asiakkaan 
henkilötunnuksen perustuen asiakkaan pankkitunnuksiin tai mobiilivarmenteeseen.  

▪ Vahvan tunnistautumisen palvelualustana toimii Nets E-Ident. 
 

 
 
Asio integraatio Nets E-Ident tunnistautumispalveluun on saatavilla asiakaskohtaisena lisäpalveluna. 
Integraatiota varten Asiakkaalla tulee olla käytössänsä Nets E-Ident palvelu. 
 
KÄYTTÖTAPAUS VOISI OLLA ESIMERKIKSI SEURAAVANLAINEN 
 
▪ Kurssille ilmoittautujat eivät halua luovuttaa hetu-tietoansa oppilaitokselle suoraan netti-

ilmoittautumislomakkeella.  
▪ Oppilaitos tarvitsee kuitenkin hetun opintojen laskuttamista varten.  
▪ Nets E-Ident – vahva tunnistautuminen ratkaisee tilanteen niin, että hetun suoraan lomakkeelle 

syöttämisen sijaan ilmoittautuja käy tunnistautumassa pankkitunnuksillaan.  
▪ Asio järjestelmä saa hetun tietoonsa vahvan tunnistautumisen kautta. 
 
TOINEN ESIMERKKI VAHVAN TUNNISTAUTUMISEN KÄYTTÖTAPAUKSESTA 
 
▪ Varattavissa tiloissa esiintyy väärinkäytöksiä, sääntöjen vastaista tilojen käyttöä tai ilkivaltaa.  
▪ Vahvalla tunnistautumisella varaajan henkilöllisyys voidaan ennalta todentaa luotettavasti.  
▪ Ratkaisu toimii myös maksuttomien varausten tapauksessa. 
 



 

Asio-Data Oy – Luotettava asiantuntijayritys 

Asio-Data on Suomen johtava varausohjelmistojen toimittaja 35 vuoden kokemuksella. Asio-Datan 
luottoluokitus on korkein mahdollinen. Asio-Data Oy on Luotettava Kumppani.  

Asio Varausohjelmistot ja ohjelmistopalvelut toimitetaan asiakaskohtaisesti ylläpidettyinä 
tietoturvallisina pilvipalveluina.   
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