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Tässä dokumentissa kuvataan ja ohjeistetaan, miten Asio Varausohjelmiston versio v18:n
hallintokäyttöliittymässä otetaan käyttöön uudet responsiiviset käyttöliittymänäkymät.
Asion hallinnointipuolen käyttöliittymää kehitetään asteittain responsiivisemmaksi ja modernimmaksi.
Tässä vaiheessa Asio v18 sisältää seuraavat uudet responsiiviset näkymät:
1)
2)
3)
4)

Tilakalentereiden kalenteripinta
Varauksenteon syöttöruutu
Login-ruutu sisäänkirjautuessa
Muistilapputoiminnot

Hallinnointipuolen käyttöliittymä ja käyttökokemus eivät ole täysin responsiivisia. Esimerkiksi
hallinnointikäyttöliittymän navigaatiovalinnat eivät ole responsiivisia vielä versiossa v18. Suosittelemme
hallinnointikäyttöliittymän käyttöä edelleen pääsääntöisesti tietokoneen nettiselaimella.
Kaikki nettipalvelut, jotka tuotetaan varausohjelmistosta kotisivuille, ovat responsiivisia ja käytettävissä myös
mobiililaitteilla.

Miten hallinnointikäyttöliittymässä otetaan käyttöön uudet responsiiviset näkymät
Uudet tilakalentereiden responsiiviset kalenteripinnat ja varauksenteon syöttöruudut voi asettaa
oletusarvoisesti käyttöön pääkäyttäjän oikeuksilla varausjärjestelmän Yrityskohtaisista asetuksista.
Yrityskohtaisiin asetuksiin pääset käyttöliittymän vasemman puolen navigaatiosta Ylläpito 
Ylläpitotoiminnot.

Valitse Yrityskohtaiset asetukset.

Selaa asetuksista kohtaan Tilavarauksen näyttöasetukset, josta löytyy valinnat asetuksille Kalenteripinta ja
Varauksen tekonäkymä. Nämä asettamalla ”Uusi Asio (responsiivinen, alkaen versiosta 18)” saadaan uusi
varauksentekoruutu ja tilakalenteripinta oletusarvoisesti käyttöön.

Käyttäjät voivat myös itse muuttaa ja vaihdella käytettävää tilakalenteripintaa.
Tämä tapahtuu valitsemalla navigaatiosta haluttu tilakalenteri, ja klikkaamalla pientä kalenterikuvaketta
tilakalenterin oikeassa ylälaidassa, ja valitsemassa näkymävalinnaksi ”Fullcalendar”. Tällä valinnalla
kalenteripintanäyttö vaihtuu uudeksi, mutta valinta ei jää pysyväksi (oletusarvoksi). Pysyväksi valinnan saa
muuttamalla yritysasetusten kautta oletusnäkymiä, kuten kuvattu yllä.

Kaikki hallinnointikäyttöliittymästä löytyvät kalenterinäytöt eivät ole responsiivisia vielä versiossa v18.
Esimerkiksi statusnäytöt, yhdistetyt viikko- ja päiväkalenterit, varauskartat ja varauskankaat ovat vielä
saatavilla ainoastaan vanhassa muodossa.

Miltä uudet responsiiviset näkymät näyttävät
Uusi varauksenteon responsiivinen syöttöruutu näyttää tältä.

Uusi responsiivinen tilakalenteripinta näyttää tältä.

Uudelta responsiiviselta tilakalenteripinnalta löytyy myös uutta toiminnallista älyä.
Varauksia voidaan siirtää ”drag and drop”-menetelmällä ja muuttaa varauksen kestoa ”venyttämällä”
varausta varauksen alakulmasta.
Klikkaamalla hiiren oikeaa korvaa varaustapahtuman päällä saadaan esille lisätoimintoja.
Hiiren viemisellä varaustapahtuman päälle saadaan näkyville ”tooltip” lisätietoa varauksesta.

Viikkoja (tai päiviä tai kuukausia) voi kelata eteen- ja taaksepäin nuolipainikkeilla.
Tänään -painikkeella päästään nopeasti takaisin nykyhetkeen.
Kuukausi-, Viikko- ja Päivä- painikkeilla voi vaihtaa nopeasti kalenteripinnan näkymää.

Aikavälipainiketta klikkaamalla avautuu kalenteri-ikkuna, josta pääsee siirtymään haluttuun ajankohtaan.

Muistilapputoimintojen käyttöliittymä tilakalenteripinnalla on tehty myös responsiiviseksi versiossa v18.
Muistilappuja voi lisätä tilakalenteriin klikkaamalla tilakalenteripinnalta ”Koko päivä” sarakkeen haluttua
päivää, johon muistilappu halutaan liittää.

Muistilappuja voi myös helposti kopioida tilasta toiseen tai aikavälille.

Muistilappu näyttää tältä tilakalenteripinnalla.

Kirjautumisen login-sivu on myös responsiivinen.
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