
 

Asio Varausohjelmisto v20 – Uudet toiminnallisuudet. 

13.12.2019, Helsinki 

Tässä dokumentissa kuvataan listamuodossa Asio Varausohjelmiston v20 (2020) uudet 
toiminnallisuudet ja laajennusmahdollisuudet. 
 
Dokumentissa kuvataan ensin uudet yleiset tuotteistetut varausjärjestelmän pääkäyttäjän 
hallintapuolen toiminnot, jotka ovat saatavilla versiopäivityksenä vuoden 2020 alkupuolella kaikille 
varausohjelmistojamme käyttäville asiakkaillemme.  
 
Toiseksi kuvataan toimialakohtaisesti varausjärjestelmän ja varausjärjestelmästä tuotettavien 
asiakaskohtaisten nettipalveluiden ja muiden palvelukäyttöliittymien uudet toiminnot, 
laajennusmahdollisuudet ja lisäpalvelut, jotka ovat saatavilla erillisellä tilauksella tuotteistettujen 
toimialakohtaisten varausohjelmistojemme käyttäjille. 
 
Kolmanneksi kuvataan uudet yhteysohjelmat ja integraatiot ulkoisiin ohjelmistoihin, joihin Asio 
Varausjärjestelmässä on vuoden 2019 aikana kehitetty tuki ja integraatiovalmius. Integraatiot 
ulkoisiin ohjelmistoihin ovat saatavilla asiakaskohtaisesti erillisellä tilauksella ja edellyttävät aina 
asiakaskohtaista sovitustyötä.  
 
Asion pilvipalvelinasiakkaiden osalta Asio v20 ohjelmistoversio päivitetään Asion toimesta helmikuun 
2020 aikana, eikä päivitys edellytä toimenpiteitä asiakkaalta.  
 
Omaa palvelinta käyttävien asiakkaiden osalta versiopäivitykselle sovitaan erillinen 
asennusajankohta. Pyydämme pääkäyttäjää olemaan Asioon yhteydessä versiopäivityksen 
ajankohdasta sopimiselle.    
 
Asio v20 dokumentit ovat ladattavissa Asio v20 julkistussivustoltamme osoitteessa 
https://www.asio.fi/julkistukset/v20/ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asio.fi/julkistukset/v20/


Yleiset uudet varausjärjestelmän pääkäyttäjän hallintapuolen toiminnot 

o HAKUTOIMINNOT 

o  Varauksen hausta on mahdollista lähettää pääkäyttäjän oikeuksilla viestejä varaajille. 

o  Asiakashausta on otettavissa käyttöön yhdistetty versio, joka hakee samaan aikaan 
asiakasta (yritystä) ja varaajahenkilöä. 

o  Varauksen haussa voi käyttää nyt rajaustekijänä myös varatun tilan nimeä tai sen 
osaa. 

 

o GDPR, TIETOTURVA JA YKSITYISYYDENSUOJA 

o  Jos käyttäjälle on asetettu käyttöoikeustaso 1, niin hän ei enää pääse oletuksena 
selaamaan asiakas- tai henkilörekisteriä. 

o  Täysi kenttäkohtainen muutoshistoria asiakasrekisteriin, tuoterekisteriin, 
varauskohteiden ylläpitoon sekä ohjelmien/ryhmien/joukkueiden ylläpitoon. 

o  Pääkäyttäjä voi nyt nollata käyttäjille kertakäyttöisen salasanan massatoiminnolla. 
Toiminto soveltuu erityisesti käyttöönottoviestintään. 

o  Tarkistuslistauksiin lisätty Poistetut asiakkaat. Mahdollisuus palautukseen. 

o  Lisätty kriittisiin järjestelmätason toimintoihin CSRF-suojaus (tietoturvaparannus). 

o  Tietoturvan tiukennus: Jäädytetyillä käyttäjätunnuksilla ei enää pääse lainkaan 
kirjautumaan.  

▪ Aikaisemmin konfiguraatiolla oli mahdollista sallia jäädytetyillä tunnuksilla 
kirjautuminen selailuoikeuksin. 

▪ Käyttäjäoikeuksien tilapäinen alentaminen onnistuu tarvittaessa esim. 
varausestojen tai käyttäjän roolin muuttamisen avulla. 

o  Jos salasanan laatuvaatimukset ovat käytössä, niin tarkistetaan lisäksi, että uusi 
salasana ei ole yleisimmin käytettyjen salasanojen listalla. 

o  GDPR-toimintoihin henkilöiden muutoslokin/selailulokin tyhjäys rajapäivään saakka. 

o  Käsittely lopettaneille joukkueille (Kenttävarausohjelmiston toiminto, käytössä 
urheiluseuroilla, areenoilla sekä kuntien ja kaupunkien liikuntatoimilla). 

 

o VARAUSTEN KÄSITTELY 

o  Yksittäisen varauskerran voi nyt kopioida hallintapuolen kalenteripinnalta drag & drop 
- menetelmällä, painamallla näppäimistöltä SHIFT-painikkeen alas. 

o  Varauskohdekohtaisesti erilaiset rajat varausten teolle, muokkaamiselle ja poistoille 
(peruutuksille). 

o  Jonotuslista (varauksen vahvistustilan avulla). 

o  Tilavarausten hinnanlaskentaan mahdollisuus syöttää tuntikohtainen varauksen 
kokonaishinta sen keston mukaan. 

o  Monipäivävarauksen käsittely + muokkaus normaalilta/pieneltä varausruudulta (ilman 
varausmuutokset-toiminnon käyttämistä). Monipäivävaraus on varaus, joka menee 
vuorokauden rajan yli yhtäjaksoisesti. 



o  Oletusarvoinen laskutusviite käyttäjän itse tekemiin varauksiin. Mahdollista kirjata:  

▪ Henkilörekisterin kautta ylläpitäjän toimesta, tai 

▪ Itsepalveluna nettivarausportaalin oman profiilin kautta, jos 
nettivarausportaali on Asiakkaalla käytössä. 

 

o VARAUSKOHTEIDEN MUOKKAUS 

o  Varauskohteille voi liittää nyt useita liitetiedostoja, ja liitetiedostoille voi antaa 
tiedostonimestä poikkeavan nimikkeen (kolmella kielellä). 

o  Varauskohdekuvien käsittelyyn suuri määrä parannuksia:  

▪ Tiloille voi asettaa nyt rajoittamattoman määrän kuvia entisen 2:n sijaan. 

▪ Kuvia voi järjestää drag & drop -työkalulla. 

▪ Kuvat voidaan esittää nettipalveluiden puolella "galleriana", jota voi selata 
seuraava/edellinen -painikkeilla. 

▪ Yli 2550 x 1440 px kuvat skaalataan palvelimelle tallennuksen yhteydessä 
automaattisesti sovittumaan kuvakehykseen. 

 

o VARAUKSIIN KYTKETTY TUOTE/PALVELUHALLINTA 

o  Tuotteille ja palveluille (esim tilaustarjoilut) voidaan määritellä tuoteryhmäkohtaisesti 
tai tuotteen tarkkuudella "tilaus viimeistään" -tieto.  

▪ Raja määritellään tunteina. Rajan ylittymisen jälkeen tuotteita ei voi enää 
tilata. Soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa ravintolan tulee tilata raaka-
aineet hyvissä ajoin ennen tilavarauksen alkua. 

▪ Raja on mahdollista määritellä alkamaan seuraavasta arkipäivästä. 
Laskennassa huomioidaan viikonloput sekä erityispäivärekisteriin kirjatut 
juhlapyhät. 

o  Tuoteryhmien hallintaan uusi työkalu parametrien ylläpidon tilalle/rinnalle (pääsy 
tuoterekisteristä) 

o  Tuotteille on mahdollista määrittää nettipalveluiden puolella sovellettavat pakolliset 
lisäkysymykset, joissa voi kysyä varaajalta esim. lisätietoja tarjoilujen ajankohdasta 
tai muuta tuotteeseen liittyvää informaatiota. 

o Tuotetiedot saadaan myös csv-tiedostoksi. 

 

o VARAUSLISTAUKSET 

o  Varauslistauksiin uusi optio: Varauksen aikaväli ISO-formaatissa (vvvv-kk-pp tt:mm:ss). 

o  Varauslistauksiin lisätty laskutusviite tieto. 

o  Varauslistauksiin lisätty varaukseen liitettyjen tuotteiden/palveluiden yhteishinta ja 
tuotteiden nimet, määrä ja yksikköhinta. 

o  Uusi tulostusnäkymä: Tilavarauslappu  

▪ Listamuotoinen, paperille tulostettavissa oleva yhden tilan näkymä. 



▪ Tulostettavissa tilan kalenterin yhteydestä sekä kalenterien tulostus-
toiminnosta. 

o  Varaukseen liitettyjen tuotteiden/palveluiden lukumäärä ja tuotenimi, tuotteiden 
yhteenlaskettu hinta varaukselle ja laskutusviite lisätty varauslistauksiin 

 

o MUISTILAPUT 

o  Muistilappujen värituki.  

▪ Toimii tilaisuuden luonne-parametrin (parametriluokka=1, "opetusmuodot") 
kautta. 

 

o ERITYISPÄIVÄT 

o  Erityispäivärekisteriin voidaan syöttää myös englanninkieliset ja ruotsinkieliset 
käännökset erityispäiville. 

 

o VARAUSESTOT 

o  Varausestojen kautta on mahdollista määritellä varausten väliin jäävä minimiaika. 

▪ Varausestojen avulla asetus on mahdollista kohdentaa koskemaan vain 
tiettyjä varauskohteita tai käyttäjärooleja. 

▪ Soveltuu esimerkiksi siivousvälin asettamiselle tilavarauksille (esim 15 
minuuttia ennen/jälkeen varauksen). 

o  Varausestot on mahdollista kohdentaa koskemaan ainoastaan uuden varauksen 
tekoa, varauksen muutosta tai varauksen peruutusta. 

 

o UUSIA PÄÄKÄYTTÄJÄN ASETUKSIA 

o  Laskuttajatiedon kirjaamismahdollisuus. Tuote- ja tilakohtaiset asetukset. 

o  Mahdollisuus ylläpitää oman yhtiön perustietoja ja osastojen/yksiköiden tietoja. 

o  Mahdollisuus ylläpitää kustannuspaikkojen/tilien/viitteiden listoja ja kysymysten 
pakollisuuksia koskien oman yrityksen varauksia. 

o  Mahdollisuus hyväksyä oman yrityksen käyttäjärekisteröintejä. 

o  Asiakaskohtaiset tilahinnastot 

 

o OHJAUSPARAMETRIT 

o  Varauskohdekytkennässä uusi asetus: näytetäänkin suoraan varaukset eikä 
varausestoa (patametri P/KY). 

o  Tuotteiden ominaisuuksien ylläpito (parametri P/TO). 

o  Parametrien ylläpitoon lisätty rivin kopiointi. 



o MUUT YLEISET MUUTOKSET OHJELMISTON TOIMINNASSA 

o  Yleisimmin käytetyissä toiminnoissa järjestelmä osaa nyt konvertoida desimaalipilkut 
desimaalipisteiksi. Vanhassa ohjelmassa pilkun käyttäminen desimaalina leikkasi 
desimaalit pois. 

o   Hallintapuolella iso kalenterinäkymä ja vasemman ylänurkan pieni kalenteri pysyvät 
synkronissa (aikavalinnat päivittyvät molempiin suuntiin). 

 

o LASKUTUSTOIMINNOT 

o  Laskun täyshyvitys (erillisesti tilattavissa oleva lisäpiirre, edellyttää asiakaskohtaista 
sovitustyötä).  

o  Tilavarauslaskujen kokonaishyvitys ja osahyvitys. (erillisesti tilattavissa oleva lisäpiirre, 
edellyttää asiakaskohtaista sovitustyötä). 

▪ Huom: vaatii laskutusvalmisteluversion 3.0 käyttöönottamisen. 

o  Laskun mitätöinti ja varauksen uudelleenlaskutus 

▪ Huom: vaatii varauslaskutusversion 3.0 käyttöönottamisen. 

o Laskutustapahtumien seurantaraportti 

▪ Huom: vaatii varauslaskutusversion 3.0 käyttöönottamisen. 

o  Laskusiirto: Haku myös siirtonumerolla. 

o  Tarkistuslista (SAP): Puuttuvat SAP-numerot asiakastiedoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asiakaskohtaiset uudet lisäpiirteet, laajennusmahdollisuudet ja lisäpalvelut 

o NETTIKALENTERIT 

o  Asio Grid kalenterit nettipalveluihin:  

▪ Yhdistetyt kalenteripinnat. 

▪ Aktivoitavissa erillistilauksella nettipalveluiden käyttöliittymään. 

o  Asio Theatre Mode:  

▪ Kalenterinäkymän leveä tila (wide-mode), jossa hyödynnetään ison näytön 
koko leveys. 

▪ Soveltuu hyvin erityisesti grid-kalenteripintojen esitykselle. 

▪ Aktivoitavissa erillistilauksella nettipalveluiden käyttöliittymään. 

o  Asio Magnificent Popup:  

▪ Kuvagalleria tiloille. 

▪ Tilaan voidaan lisätä N kpl kuvia, ja esittää ne nettipalvelussa kuvagalleriana. 

▪ Aktivoitavissa erillistilauksella nettipalveluiden käyttöliittymään. 

o  Asio 360 Photosphere. 

▪ 360-kuvat tiloista. 

▪ Aktivoitavissa erillistilauksella nettipalveluiden käyttöliittymään. 

o  Varauksiin kytkettävät tuotteet näkyvät nyt myös nettipalveluiden ”Tietoa 
varauksesta” -näkymässä. 

o  Kirjautuneen käyttäjän nettipalvelussa varauslomakkeelle voidaan liittää 
tuotepoiminta (erillisen popup-ikkunan sijaan). 

▪ Aktivoitavissa erillistilauksella sopimusasiakkaiden (= kirjautuneen 
nettikäyttäjän) palvelukäyttöliittymään. 

o  Julkisten virtuaaliesittelyjen (esim. Matterport) tuki. 

o  Varausruudun ja tilakorttien responsiivisuutta on parannettu erittäin pienillä laitteilla 
(480 px leveä ja sen alle, esim. iPhone).  

o  Tuki Paytrail E2-liitäntäformaatille Asio Online Verkko-ostoskorissa 
(verkkomaksaminen). 

 

o NETTIHAKUKONEET 

o  Uusia hakumenetelmiä, sovitettavissa nettipalveluiden palvelukäyttöliittymään 
erillisellä tilauksella: 

▪ Yhden klikin indeksipohjainen täsmähaku (esimerkiksi tilan 
käyttötarkoituksen pohjalta). 

▪ Haku tilanimen tai tilan osan nimen pohjalta. 

▪ Haku asiakkaan nimen (esim joukkue) tai asiakkaan osan nimen pohjalta. 

▪ Lisäsuodattimia perinteiseen hakukoneeseen (esimerkiksi varustelutaso, 
kapasiteetti, sijainti). 

▪ Varauksen tekeminen suoraan hakutuloksista.  

▪ Grid näkymän tuottaminen hakutuloksista. 

 



o UPOTUKSET 

o  Nettipalveluissa esitetyt tilakalenterit voidaan tilata ja synkronoida ulkoisille 
kotisivuille nettipalveluihin kytkettävillä upotus-scripteillä. 

▪ Soveltuu hyvin esimerkiksi, jos urheiluseura haluaa tilata omalle kotisivullensa 
tietyn areenan tai liikuntapaikan nettivarauskalenterin.  

▪ Aktivoitavissa erillistilauksella nettipalveluiden käyttöliittymään. 

 

o UUDET PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT 

o  Saatavilla erillisellä tilauksella seuraavat uudet vakiomuotoiset 
nettipalvelukäyttöliittymät: 

▪ Urheiluseurat/hallit/liikuntatoimi: Kenttävarausten ja vuoromyynnin 
varausportaali (julkinen palvelukäyttöliittymä ja sopimusasiakkaan 
palvelukäyttöliiitymä). 

▪ Ravintola- ja kokouspalvelut: Kokoustilavarausten ja tilaustarjoiluiden 
varausportaali (julkinen palvelukäyttöliittymä ja sopimusasiakkaan 
palvelukäyttöliittymä). 

▪ Tilavarausportaali: Julkinen palvelukäyttöliittymä ja sopimusasiakkaan 
palvelukäyttöliittymä. Soveltuu esimerkiksi kunnille ja kaupungeille, tiloja 
vuokraaville yrityksille sekä oppilaitoksille.  

 

o UUDET TUOTTEISTETUT OHJELMAOSIOT 

o Saatavilla erillisellä tilauksella seuraavat ohjelmistolaajennukset: 

▪ Asio Tapahtumavaraus 

• Tapahtumahallinto, netti-ilmoittautuminen ja verkkomaksaminen 
sekä laskutus, ilmoittautumisten käsittely ja asiakasviestintä. 

• Verkkokauppa toiminto (esimerkiksi punttisalikorttien verkkomyynti). 

• Lomakegeneraattori (soveltuu responsiivisten 
ilmoittautumislomakkeiden tekemiselle ja myös esimerkiksi muiden 
nettilomakkeiden tekemiselle kuten avustuslomakkeet).  

▪ Asio Majoitusvaraus 

• Majoitusvarausten nettipalvelu, majoitushallinto, verkkomaksaminen 
ja laskutus, siivouspalvelut ja asiakasviestintä.  

 

o NETTIPALVELUIDEN UUSIA ERILLISESTI AKTIVOITAVIA TOIMINTOJA 

o Saatavilla erillisellä tilauksella seuraavia uusia toimialakohtaisia toimintoja: 

▪ Urheiluseurat, hallit ja areenat, kuntien ja kaupunkien liikuntatoimi 

• Vakiovuorojen ja irtovuorojen nettimyynti. Vakiovuorojen 
muodostaminen Asio Online verkko-ostoskorissa. 

• Vakiovuorojen ja irtovuorojen Sopimusasiakkaiden varaukset. 
Vakiovuorojen varaaminen Sopimusasiakkaan varauslomakkeelta. 



• Vakiovuorojen tai vakiovuorojen osien vapauttaminen itsepalveluna. 

• Joukkueiden ja kenttien asettaminen suosikeiksi (Sopimusasiakkaan 
palvelukäyttöliittymässä). 

• Vapaiden kenttävuorojen hakukone. 

▪ Ravintolat, kokouspalvelut 

• Tarjouspyyntötoiminnot ja lomakkeet kokoustilavarauksille ja 
ravintolapalveluille. 

• Tilaustarjoilut irrallaan tilavarauksista (esimerkiksi tilaus ja toimitus 
suoraan toimistolle). 

• NFC ja QR pohjaiset täsmäpalvelut (esimerkiksi ravintolatilaus suoraan 
tilaus mobiilista).   

 

o AULA- JA OVENPIELINÄYTTÖJEN YHTEYSOHJELMAT 

o Saatavilla erillisellä tilauksella: 

▪ Yhdistetyt kalenteripintanäkymät aulanäytöille 

▪ Tilakohtaiset kalenteripinta ja tapahtumalistanäkymät ovenpielinäytöille 

▪ Kuvarulla-toiminto, jossa näkymiä saadaan pyörimään näytöillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asiakaskohtaiset uudet yhteysohjelmat ja integraatiot 

o TALOUSHALLINTO 

o  Lukuisia uusia Taloushallinnon ohjelmistointegraatioita, esimerkiksi Aditro Intime ja 
Pro-Economica Premium. 

o  Laskutusliittymä (laskutusaineiston siirto taloushallintoon laskutusta varten). 

o  Kirjanpidon liittymä (verkkomaksutransaktioiden siirto taloushallinnon kirjanpitoon ja 
tiliöintiin).  

 

o PÄÄSYNHALLINTA 

o Valmis-integraatio Bitwards pääsynhallintaan. 

o Asio Varausjärjestelmä ohjaa tilapääsyä ja ovilukkoja varauksen aikana.  

 

 



o RAPORTOINTI 

o  Valmis-integraatio Qlik Raportointialustaan (pilvipalveluun).  

o  Datan tuottaminen Qlikkiin graafisten analyysien ja raporttien tuottamista varten. 

o  Kytkentä Asio käyttöoikeushallintoon.  

 

o VERKKOMAKSAMINEN 

o Valmis-integraatio (järjestelmäasetus) Paytrailiin. 

o Mahdollisuus myös monikauppiastilin aktivointiin. 
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