
ASIO JA ROLLOCK OVIOHJAUS

© Asio-Data Oy 2023

17.2.2023



▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Rollock-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Rollock-älylukot aukeavat, kun varaus on voimassa.

▪ Avaimeton tilapääsy oven SMS-avausnapilla.

▪ Tuettuna myös SMS-ovikoodit.

▪ Tuettuna aikavälipohjaiset sekä käyntikertapohjaiset tilapääsyt.

▪ “VARAA – MAKSA – AVAA” –palvelukokemus.

ASIOLLA VARATAAN – ROLLOCKILLA AVATAAN
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“VARAA – MAKSA – AVAA” - palvelukokemus



▪ Asio Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä niille tiloille, 
joissa on Rollock-älylukko ja tilapääsy edellyttää varausta.

▪ Ovipääsy varaukselle luvitetaan Asiossa OVEN AVAUSLINKILLÄ.

▪ Oven avauslinkki lähetetään varaajalle sähköpostilla ja SMS:llä.

▪ Tilan Rollock-älylukko aukeaa varauksen aikana matkapuhelimen
selaimella klikkaamalla oven avauslinkkiä ja “Avaa”-nappia. 

OVI AUKEAA VARAUKSEN AIKANA

OVEN SMS-AVAUSNAPILLA



▪ Jos varattavan tilan ovessa on myös Rollock PIN-lukija, Asiolla
tehdylle varaukselle voidaan luvittaa pääsy myös ovikoodilla.

▪ Ovikoodi lähetetään varaajalle sähköpostilla ja SMS:llä.

▪ Samassa SMS-viestissä voi olla ovikoodi sekä oven avauslinkki
vaihtoehtoisina oven avaustapoina.

▪ Ovikoodit toimivat vain varauksen ajan varatun tilan älylukossa.

OVEN VOI AVATA MYÖS SMS-OVIKOODILLA

* Kuvan Rollock-ovessa Rollock-älylukkomalli W211 sekä Rollock PIN-lukija.



OVEN
AVAUSLINKKI

KÄYTTÖESIMERKKI : ASIO NEUKKARIVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – ROLLOCK OVEN SMS-AVAUSNAPPI

▪ Klikkaa oven avauslinkkiä.
▪ Klikkaa selaimelle avautuvaa “Avaa –nappia”.
▪ Rollock-älylukko muuttuu vihreäksi ja aukeaa.

Helposti sisään varauksen aikana

Avauslinkki on voimassa vain varauksen ajan.
“ VARAA – MAKSA – AVAA “



KÄYTTÖESIMERKKI : ASIO VERKKOKAUPPA – KUNTOSALIKORTTI – PAYTRAIL VERKKOMAKSU – ROLLOCK OVEN SMS-AVAUSNAPPI

▪ Klikkaa oven avauslinkkiä.
▪ Klikkaa selaimelle avautuvaa “Avaa –nappia”.
▪ Rollock-älylukko muuttuu vihreäksi ja aukeaa.

Helposti sisään varauksen aikana

Avauslinkki on voimassa kortin voimassaoloajan.

“ VARAA – MAKSA – AVAA “



ASIO-YHTEENSOPIVAT  LUKKOMALLIT

Rollock -älylukkomalleissa on jatkuva verkkoyhteys, joka tarvitaan varausten tilapääsyjen oviohjaukselle.

Asio Varausjärjestelmä ja sen oviohjaus toimii Rollock W111/W112 ja W211/W212 -älylukkojen sekä WR201 -älyohjaimen kanssa.

Älylukot soveltuvat Rollock-porauksin varustettuihin umpioviin ja älyohjaimen voi liittää mihin tahansa sähkölukkoon ja saada siihen älyominaisuudet.

Rollock -älylukkoratkaisut ovat avaimettomia ja etähallittavia ja soveltuvat niin taloyhtiöille kuin toimitiloille. Älyohjaimella voi ohjata portteja ja puomeja.



Asio – Rollock yhteisratkaisu
ratkaisussa tuettuna monipuoliset varausten oviohjaus toiminnot

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w

Kattavat toiminnot varausten oviohjaukselle

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w
https://youtu.be/dVmq6A7ja5w


Käytössä mailapelihalleilla
▪ Golf Hunters, golf- ja ammuntasimulaattorin vuorovaraukset
▪ Golf Takomo, golfsimulaattorin vuorovaraukset
▪ Golf Basement, golfsimulaattorin vuorovaraukset

Käytössä itsepalveluhalleilla
▪ Teeitsehallit, auton pesu- ja korjaus –itsepalveluvaraukset
▪ Pesutalli, auton pesuhallin itsepalveluvaraukset
▪ Vieskanverstas, auton korjaushallin itsepalveluvaraukset

Käytössä kauppakeskuksissa
▪ Bodymaja, kehonkoostumusmittaus -itsepalveluvaraukset

Käytössä kuntosaliyrittäjillä
▪ Reserved Gym, kuntosalin yksityisvaraukset

Käytössä kaupungeilla ja kunnilla
▪ Nurmeksen kaupunki, sataman varauspalvelut
▪ Vuores Palvelu, monitoimitilan varauspalvelut

Golfsimulaattori

Rollock - Asio Oviohjaus on käytössä monialaisesti
Esimerkkejä Asion ja Rollockin yhteisistä Asiakastoteutuksista



Yhteydenotot

Rollock: 
petteri.karjalainen@rollock.fi

Asio: 
tom.ojala@asio.fi

ROLLOCK ÄLYLUKOT AUKEAVAT …

… KUNHAN ON VARAUS VOIMASSA

Katso video, miten ovi aukeaa varauksellesi Rollockilla !

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w
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