
 

Asio Varausohjelmisto v18 – Uudet toiminnallisuudet 

23.3.2018, Helsinki 

Tässä dokumentissa kuvataan listausmuodossa Asio Varausohjelmistoversion v18 (2018) uudet toiminnallisuudet. 
 
Pääteemat v18 -versiossa ovat Tietosuoja, Käyttöliittymän helppokäyttöisyys ja responsiivisuus sekä Toimialakohtaiset 
erityistoiminnot (modulaarisuus).  
 
Tässä dokumentissa kuvataan ensin ne uudet yleiset päätoiminnot, jotka ovat saatavilla kaikille 
varausohjelmistoamme käyttäville asiakkaillemme, ja sen jälkeen toimialakohtaiset uudet toiminnot, jotka ovat 
saatavilla tuotteistettujen toimialakohtaisten ohjelmistoversioiden käyttäjille.  
 
Toimintolistauksissa on erillisesti mainittu, mikäli kyseinen toiminnallisuus on erillisesti tilattava lisäpiirre ja/tai 
saatavilla toimialakohtaisessa versiossa. Toiminnallisuuksien saatavuus riippuu tilauksen laajuudesta eli mitä 
ohjelmaosioita Varausohjelmiston tilaukseen on liitetty.  
 
Erillisesti v18 tietosuojaan liittyen on kirjoitettu seuraavat dokumentit: 

• Asio ja GDPR 

• GDPR esimerkkiliite 
 
Erillisesti v18 käyttöliittymään liittyen on kirjoitettu seuraava dokumentti: 

• Käyttöohje responsiivisten näkymien käyttöönotolle hallintopuolen käyttöliittymässä 
 
Asio Varausohjelmiston version v18 pääteemoista ja sisällöistä voi lukea lisää julkistuskirjeestämme: 

• Asio v18 julkistuskirje 23.3.2018. 
 
Dokumentit ovat ladattavissa Asio v18 julkistus-sivustoltamme osoitteessa https://www.asio.fi/julkistukset/v18/ . 

 

Yleiset uudet v18 toiminnallisuudet 

• GDPR -yhteensopivuus (tietosuoja). Mm. henkilön kaikkien tietojen koottu listaus, valikoitu tyhjäys ja poisto ja 

pseudonymisointi. GDPR muutokset ovat lisätty PHP-ohjelmaan. 

• Hallintokäyttöliittymän asteittainen modernisointi. Responsiiviset käyttöliittymät kirjautumissivulle, 

tilakalenterinäkymään, varauksenteon syöttöruutuun sekä muistilapputoimintoon.  

 

https://www.asio.fi/julkistukset/v18/


 

• Hiiren oikean korvan lisätoiminnot saatavilla myös responsiivisella kalenteripinnalla.  

• ”Tooltip” -informaatio näkymä varauksen tiedoista responsiivisella kalenteripinnalla. Kun hiiren vie 

varaustapahtuman päälle, tooltip-näkymä antaa lisätietoa varauksesta ilman, että varausta tarvitsee klikata.   

 

• Drag and drop -ominaisuus responsiivisella kalenteripinnalla. Varaustapahtumaa voi siirtää kätevästi 

kalenteripinnalla ”raahaamalla”.  

• Varauksen kestoa voi muuttaa ”venyttämällä” hiirellä varausta. Toimii responsiivisella kalenteripinnalla.  

• Responsiivisuus -asetus yrityskohtaisissa asetuksissa. Uudet responsiiviset näkymät (tilakalenterit ja varauksenteko 

ruutu) otettavissa oletusarvoisesti käyttäjille käyttöön yrityskohtaisten asetusten kautta (pääkäyttäjän oikeuksilla). 

Käyttäjä voi myös itse vaihtaa käytettävää kalenteripintaa.  



• Satatusnäyttö -näkymän laajennus. Varauskarttanäkymään on lisätty varauskartan vaakanäkymä, joka kääntää 

varauskartan akselit toisin päin. 

 

• Varauskarttatoiminnon laajennus. Varauskartalta on mahdollisuus tehdä klikkaamalla varauskarttapintaa uusia 

varauksia. Varauskarttatoiminnot ovat interaktiivisia, kun aiemmissa versioissa ne olivat staattisia.  

• Tukilaajennus uudelle Chrome -selainversiolle. Uuden välilehden avautumissäännöissä uusi välilehti tai uusi ikkuna. 

 

Asio Tilavaraus – uudet v18 toiminnallisuudet 

• Käyttöliittymälogiikan rakenteellinen parannus: Tilakalentereiden sisäänmenovalikossa tilaryhmän (esim rakennus) 

alta voidaan päästä kyseisen tilaryhmän tilojen yhdistettyyn viikko- tai päiväkalenterinäkymään klikkaamalla 

tilaryhmän nimeä (esimerkiksi rakennuksen nimeä). 

 

• Käyttötyyppikäsittelyn laajennus. Käyttötyyppi voidaan sitoa valittuun hinnastoon. 

• Käyttötyyppikäsittelyn laajennus. Alaryhmittelymahdollisuus myös muille kuin opetustyyppisille käyttötyypeille. 

• Käyttötyyppien erikoistoiminto, jolla käyttötyypin voi määritellä sellaiseksi, että sen päälle voi varata 

nettivarauspalvelusta. Käytetään mm Isonkyrön kunnassa seurojen ilmaisten vakiovuorojen ylivarauksiin. Sisältyy 

niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa nettivarauskalenterit.  

• Käyttötyyppikäsittelyn laajennus. Käyttötyyppiin mahdollisuus lisätä tieto siitä, mihin tilalajiin se oletusarvoisena 

valintana liittyy. 

• Käyttötyyppikäsittelyn laajennus. Rooleihin ja käyttäjiin voidaan kiinnittää käytössä olevat käyttötyypit. 

Aikaisemmin käyttötyypit ovat määräytyneet tason mukaan. 

• Käyttötyyppikäsittelyn laajennus. Käyttötyyppiin voi määritellä normaalikäyttäjille pakotetusti sovellettavan 

hinnaston. Tällöin varaus hinnoitellaan automaattisesti ja varaaminen estetään hinnaston voimassaoloajan 

ulkopuolella. 

• Käyttötyyppikäsittelyn laajennus. Tilaisuuden luonne voidaan liittää käyttötyyppiin. Toiminta on vastaava kuin 

opetustyyppisessä käyttötyypissä kuitenkin ilman ryhmä/joukkue- ja opettaja/valmentajalogistiikkaa. 

• Varauskohteiden ylläpidon hakutoiminnossa kalenterityyppiä helpompi pikarajaus: ”tilat/henkilöt/kaikki”. 



• Lainalaitteet -laajennus: Palautuslogistiikka ja ei-palautettujen laitteiden osalta viestintämahdollisuus. Sisältyy 

niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa lainalaitelogistiikan.  

• Nettikalentereiden kustomointi: Vahvistamattomien varausten värityksiä nettikalenteripinnalla pystyy ohjaamaan 

ilman ohjelmointityötä suoraan Asion hallinnointikäyttöliittymän pääkäyttäjätoiminnoista, upotusyhteydet-

välilehdeltä. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa nettikalenterit.  

• Nettikalenterit -laajennus: Ravintolatyyppisten tilojen nettivaraaminen kapasiteettikäsittelyllä (määräpohjainen 

varaus). Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa nettikalenterit ja määräpohjaiset varaukset. 

• Nettikalenterit -laajennus. Varausten lisätietojen piilotusmahdollisuus (yrityskohtainen asetus) 

nettivarauskalenterissa. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa nettikalenterit.  

• Nettikalenterit -laajennus: Hakukonetoiminnallisuus rajaus/suodatus -ominaisuudella henkilölukumäärän 

(kapasiteetti), varusteiden ja tilamuodon perusteella. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa nettikalenterit 

hakukonetoiminnoilla.  

 

• Nettikalenterit -laajennus: Ostoskori. Nettivarauskalenterit voivat toimia myös varausten verkkokauppana 

ostoskoritoiminnallisuudella. Ostoskoriin voidaan liittää myös tuote- ja palvelumyyntiä, sekä kytkeä useita 

tilavarauksia samaan ostoskertaan. Maksamisvaihtoehtoina voi olla asiakaslaskutus, käteismaksatus tai 

verkkomaksaminen (luottokortti tai verkkopankki) esimerkiksi Paytrail verkkomaksupalveluliitännällä. Sisältyy niihin 

tilauksiin, joiden laajuus kattaa nettikalenterit varausmyynnillä ja ostoskorilla.   

 

• Nettikalenterit -laajennus. Nettikalentereiden käyttöliittymään voidaan lisätä ”Omat Suosikit” -toiminto. Käytetään 

eritoten tilanteissa, joissa varauskohteita on paljon, käyttäjältä edellytetään tunnistautumista palveluun, ja 

tyypillinen käyttäjä haluaa varata usein käyttämäänsä varauskohdetta. Saatavilla lisäpiirteenä nettikalentereihin 

erillisellä tilauksella.  

 



• Tuote- ja palvelumyynnin kytkeminen tilavarauksiin ja palveluntarjoajille toimittajakohtaisesti. Tuote- ja 

palvelumyynti voidaan kytkeä myös nettivarauspalveluiden ostoskoriin. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus 

kattaa tuote- ja palvelumyynnin.  

 

• Tuotteiden lisäykseen ja muutoksiin/poistoihin on mahdollista liittää viimeinen muutospäivä. Kirjataan tuotteelle, 

koskee tason 1 varaajia. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa tuote- ja palvelumyynnin. 

• Tuotemyynti -laajennus. Tuotteiden kytkentä toimittajiin sekä toimittajakohtainen tuotteiden katselu- ja 

poimintaoikeuksien rajaus. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa tuote- ja palvelumyynnin. 

• Tuotemyynnin tapahtumalistauksiin ”Omien listausten” käyttömahdollisuus. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus 

kattaa tuote- ja palvelumyynnin. 

• Tuki tilakohtaisille oheistuotteille. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa tuote- ja palvelumyynnin. 

• Varausten hinnoittelu -laajennus. Varausten hinnanlaskennassa päivähinnan käyttömahdollisuus. 

• Varausten hinnoittelu -laajennus. Käyttäjälle on mahdollista pakottaa käyttöön tietty oma hinnasto. Käyttöönotto 

tapahtuu hinnastoparametrin ja käyttäjään kiinnitetyn työnantaja-asiakkaan roolin avulla. Käytetään mm 

aitiovarauksissa, kun varaajana on tunnistettu yrityskäyttäjä-asiakas.  

• Varauslistaus -laajennus. Välisummien laskennassa lisäoptio: Piilota erittelyrivit. 

• Kalenterien tulostus: Lisätietojen tulostuminen voidaan estää yrityskohtaisella asetuksella.  

• Varauskohteen perustietoihin vastuuhenkilö, status (ei käytettävissä), järjestysnumero. 

• Muistilapputoimintojen laajennus: Muistilappuja voi lisätä responsiiviselta tilakalenteripinnalta klikkaamalla 

tilakalenterin ”Koko päivä” -sarakkeesta haluttua päivää.  

• Muistilapputoimintojen laajennus: Muistilaput voidaan helposti kopioida saman rakennuksen muille tiloille tai 

aikavälille.  



 

• Muistilapputoimintojen laajennus. Muistilaput voidaan liittää myös varauskarttanäkymiin. Käytetään mm 

areenoiden aitiovarauksissa.  

• Muistilapputoimintojen laajennus. Muistilaput voidaan nostaa myös nettikalentereihin. Sisältyy niihin tilauksiin, 

joiden laajuus kattaa nettikalenterit.   

• Varauksen Vahvistustila -laajennus. Varauksen Vahvistustila voi olla nyt myös tilassa ”Tarjous”. Käytetään eritoten 

kokousvarauksissa. Sisältyy niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa varaustarjousten käsittelyn.   

 

• Varaustarjous -laajennus. Tarjouksen peruutusehdot viestipohjan muokkaus yrityskohtaisissa asetuksissa. Sisältyy 

niihin tilauksiin, joiden laajuus kattaa varaustarjousten käsittelyn.   

• Lokitus -laajennus. Ohjelmien/ryhmien/joukkueiden ylläpito-ohjelmassa näkyy tietokannan lokitietoja (viimeisin 

muutos, luonti, tuonti/erä). 

• Varauskohteiden estokytkentä ylläpitotoiminnoissa.  Jos toinen varauskohde on varattu, toista ei voi varata, 

parametrisoitu parametreilla ”P/KY”. 

• Parametrilaajennus. Pseudotyyppinen ylätason varauskohde, esim. areena. Asetus, jolla voidaan määrittää tilanne, 

jossa pääkohde on varattu, niin siihen kuuluvia ala-varauskohteita ei voi enää erillisesti varata. 

 

 

 



Asio Kenttävaraus – uudet v18 toiminnallisuudet 

• Uusia Taloushallinnon ohjelmien yhteysohjelma -mahdollisuuksia. Asio Laskutusyhteysohjelma mm Heeros, 

myClub, ProE – ja Lemonsoft -ohjelmiin. Saatavilla erillisellä tilauksella.  

• Joukkueiden vuoromarkkinapalvelu. Vuorosiirrot joukkueiden välillä itsenäisesti. Vuoromarkkina osaa nyt käsitellä 

vakiovuorojen, vakiovuorojen osien ja irtovuorojen sekä niihin liittyvien laskutusten siirtoja joukkueiden kesken, 

joukkueiden järjestelmään nimettyjen vastuuhenkilöiden (jojot) toimesta. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Lohkokäsittelyä on monimuotoistettu niin, että yksittäinen kenttä voidaan lohkoa tarvittaessa useammalla 

lohkomisperiaatteella ja esittää käytetty lohkomisperiaate dynaamisesti nettipalveluissa. Saatavilla erillisellä 

tilauksella. 

• Nettipalveluissa vakiovuorot voidaan asettaa myyntiin kokonaisina tai osissa. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Nettipalveluissa vuoromyyntiä voidaan harjoittaa joko kalenteripinnan vapaata aikaa maalaamalla (kapasiteetin 

pohjalta) tai esiasetettuja ulosmyytäviä vuoroja klikkaamalla. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Nettipalveluissa nyt myös lohkopohjaiset varauskalenterit. Kenttävuoroja voi varata ja myydä netissä joko koko 

kentän varauksella tai kentän osien (lohkojen) varauksella. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Nettipalveluiden hinnastojen monimuotoisuus. Kenttälohkovarauksille voidaan käyttää erilaista 

hinnoittelulogiikkaa kuin koko kentän varauksille. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Seura-asiakkaiden hinnastot. Nettipalveluissa esimerkiksi oman seuran joukkueille voidaan asettaa eri hinnat kuin 

muille varaajille. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Joukkueiden myyntiin asettamien vuorojen näkyminen nettipalveluissa. Joukkueille voidaan antaa mahdollisuus 

asettaa omia käyttämättä jättämiä vuorojansa myyntiin myös nettipalveluiden kalenteripinnalla. Myyntiin asetetut 

vuorot näkyvät nettikalenteripinnalla rasteroituna, kunnes joku on sen ostanut itsellensä nettipalvelusta ja 

vuorosiirto on tapahtunut. Vuorojen ulosmyynti osaa käsitellä myös vakiovuorojen tai vakiovuorojen osien 

(yksittäisten vuorokertojen) vapautuksia julkiseen myyntiin. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Nettipalveluiden vuoro-ostojen säännöstöt. Nettipalveluihin voidaan asettaa säännöstöjä kuten viimeinen 

ajanhetki, jolloin kyseisen vuoron voi ostaa netistä. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Varausportaalinäkymät. Seurojen tai areenoiden kotisivuille voidaan tuottaa varausportaaleja, joidenka kautta 

voidaan varata esimerkiksi liikuntatiloja, neuvotteluhuoneita, kuntosaleja, pukuhuoneita, kenttiä tai kenttälohkoja. 

Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Varauslistaus -laajennus: Joukkueen yksikkötieto mukana varauslistauksissa. 

• Raamivaraaminen. Varausten tekomahdollisuus vain tiettyihin esiasetettuihin raameihin. Raamit ovat varauksia, 

joilla on tietty käyttötyyppi. Mahdollisuus määritellä myös varaaja-asiakaskohtaisia raameja. Saatavilla erillisellä 

tilauksella. 

• Webcal -tilaukset. Omat kenttävuorot oman matkapuhelimen kalenteriin. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

 



Asio Kokousvaraus – uudet v18 toiminnallisuudet 

• Aulapalvelutoiminnot. Osallistujien sisään- ja uloskirjaukset ja vierailijakorttien tulostus. 

• Aulapalvelutoiminnot. Käteismaksatus ja kassakladi.  

• Aulapalvelutoiminnot. Helppokäyttöiset päivä- ja viikkolistat tapahtumille/tilaisuuksille. 

• Aulapalvelutoiminnot. Helppo sisäänmeno rakennuksen tilojen viikko- ja päivänäkymiin.  

• Aulapalvelutoiminnot. Aulavirkailijoiden näkymät rajatusti niihin rakennuksiin, joihin tarvitaan käyttöoikeudet. 

• Rakenteelliset orderit. Palvelutilausten toimittajakohtainen jaottelu orderiin (esimerkiksi tarjoilut, 

tapahtumapalvelut, siivous, turvallisuus, markkinointi). Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Aulapalvelutoimintojen kytkentä palvelun toimittajien prosesseihin. Tilaisuuden aikaiset tuote/palvelumyynnit, 

aulan ja toimittajien välinen kommunikaatio kuten orderien kuittaus (esimerkiksi ravintolapalvelutilauksen 

vastaanoton kuittaus keittiöltä). ”Liikennevalo-logiikat” kuitatuille ordereille. Saatavilla erillisellä tilauksella.  

• Palveluntarjoajien toiminnot. Hallintopuolen näkymät, toiminnot ja käyttöoikeudet toimittajakohtaisesti. Kukin 

palveluntarjoaja/toimittaja näkee vain omat tietonsa ja oman osansa rakenteellisista ordereista. Kukin toimittaja 

kuittaa omat tilauksensa aulalle. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Palveluiden saatavuuden asetukset tila- tai rakennuskohtaisesti (esimerkiksi tämä tuote/palvelu on saatavilla vain 

tähän rakennukseen ja tältä palveluntarjoajalta).  

• Palveluiden saatavuuden aikaraja-asetukset (esimerkiksi ruokailua ei voi tilata kokousvaraukseen netistä, kun 

tilaisuuden alkuun on 24 tuntia).  

• Palveluntarjoajien listaukset. Helppokäyttöiset päivä- ja viikkolistaukset omille tilauksille.  

• Varaustarjoukset. Mahdollisuus lähettää varaustarjouksia asiakkaille. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Varaustarjoukset. Umpeutuvat tarjoukset dialoginäkymä aulalle. Umpeutuvien tarjousten aikarajan asetus 

yrityskohtaisissa asetuksissa. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Mybookings itsepalveluportaali. Asiakkaan mahdollisuus vastaanottaa tarjouksia ja hyväksyä tai hylätä niitä 

itsepalveluportaalin kautta. Oman varaushistorian näyttäminen itsevarausportaalissa (”Minun varaukseni”).  

Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• MyBookings -laajennus. Varauksen poiston (vahvistetun varauksen hylkäyksen) takaraja yrityskohtaisissa 

asetuksissa. Saatavilla erillisellä tilauksella. 

• Varauspalveluiden tuottaminen ja upotus omalle kotisivulle. Esimerkiksi kokoushuoneiden varauspalvelut 

kotisivulla ja ostoskorikytkennät lisätilauksiin. Maksamisvaihtoehtoina käteismaksatus, asiakaslaskutus tai 

verkkomaksu  (luottokortti, verkkopankki) esimerkiksi Paytrail -verkkomaksupalveluliitännällä. Saatavilla erillisellä 

tilauksella. 

• Varauslistauksiin lisätty linkitys ordereihin. 

• Tilanäyttöpalvelut. Saatavilla netti-feedit tilanäytöille erillisellä tilauksella.  

• QR – ja NFC toiminnot. Tiloihin saatavilla QR-print koodeja ja NFC tarrapalveluita. Käytetään esimerkiksi 

kahvitustilauksille tilaisuuden aikana. Saatavilla erillisellä tilauksella.  



Asio Parkkivaraus – uudet v18 toiminnallisuudet 

• Täysin mobiili käyttöliittymä parkkipaikkavarausten teolle. Käytetään esimerkiksi, kun työntekijä haluaa etsiä ja 

varata aamulla vaikkapa automatkaltansa vapaan parkkipaikan työpaikan parkkihallista.  

• Tuntikohtainen varauksen teko parkkivarauspalvelusta. 

• Varatun parkkipaikan vapauttaminen (jos ei käytä tai vapautuu aiemmin kuin varaus loppuu) 

parkkivarauspalvelusta.   

• Pitkäkestoisen parkkivarauksen teko toimiston käyttöliittymästä (pääkäyttäjän oikeuksilla). 

 
 

Asio Tapahtumavaraus (ent. ”kurssimyynti”) – uudet 
v18 toiminnallisuudet 

• Tapahtumien (kuten kurssien tai koulutusten) perustietolistauksissa mahdolllisuus rajata ”julkiset / ei-julkiset / 

kaikki.” 

• Tapahtumien perustietolistauksissa mahdolllisuus rajata ”kokonaisuudet / kurssit / kaikki.” 

• Valintana myös ”Suppea kurssitietojen ylläpito”. 

• Uudenlaiset kotisivuille upotettavat Nettipalvelutuotteet: Koulutus- ja tapahtumakalenterit netissä, 

Koulutusluettelo ja Koulutusten hakukone. Saatavilla erillisellä tilauksella.  



 

• Listaus -laajennus. Lisätty kurssivarauslistauksiin henkilön osasto. 

• Asetus -laajennus. Kurssien koottu asetus julkisiksi / ei-julkisiksi. 

• Koulutusten järjestämistoimintoon lisätty automaattinen aakkosjärjestys-painike kuten kurssiryhmissä. 

• Massamuutosmahdollisuus (päivämäärät samoiksi kuin kurssin pvm:t) tarkistusohjelmaan "Kurssivaraukset, joiden 

päiväykset eroavat kurssin alku- ja/tai loppupäivästä". 

• Koulutusten julkisuusasetuksen yhteydessä mahdollisuus määritellä näkyvyys koulutuskalentereissa ja -luetteloissa. 

• Tuotemyynnin tapahtumalistauksiin Omien listausten käyttömahdollisuus. 

• Virheellisten verkkomaksujen hakemisraportti tarkistuslistoihin. 

• Ilmoittautumisten käsittelyssä listaus aikajärjestykseen (”rowid” -parametrin mukaan, koska samalla minuutilla voi 

olla useita). 

 

Asio Opetuksensuunnittelu – uudet v18 
toiminnallisuudet 

• Karkeasuunnittelu: Laitosten tunnit niille suunniteltuihin aikajaksoihin. Erillisesti tilattavissa oleva lisäpiirre. 

• Oodi-siirto. Tuki opetustapahtumien nimen monikieliselle siirrolle aina. Ollut aiemmin sidonnainen opetuskieleen. 
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