Asio Nettivaraus
Asio Nettivaraus on ohjelmistolaajennus Asio Varausohjelmistoille. Asio Nettivaraus on tarkoitettu
responsiivisten ja kohdennettujen varauspalveluiden tuottamiselle varausjärjestelmästä omalle
kotisivulle.
Asio Nettivaraus toimii kaikkien Asio Varausohjelmistojen kanssa ja soveltuu nettipalveluiden
tuottamiselle niin tilavarauksille kuin kenttä- ja kenttälohko-, kokous-, laite-, parkki-, tapahtuma-,
koulutus-, majoitus-, ravintola-, pöytäpaikka- ja muille resurssi- ja palveluvarauksille.
Nettivarauspalvelut tuotetaan Asio Varausohjelmistosta tosiaikaisesti, kohdennetusti ja
asiakaskohtaisesti omalle kotisivulle. Nettivarauspalveluiden käyttöliittymä on responsiivinen eli
varauspalvelut toimivat myös mobiililaitteiden selaimilla.
Nettivarauspalvelut sovitetaan asiakkaan omiin varausprosesseihin, oman kotisivun visuaaliseen
ulkoasuun, omiin varauskäytäntöihin ja käyttöoikeushallinnointiin. Palvelukäyttöliittymä voidaan
kohdentaa julkisille käyttäjille ja/tai edellyttää kirjautumista sopimusasiakkaille, sisäisille käyttäjille
tai muille käyttäjäryhmille. Käyttäjän omille varauksille löytyy oma tuotteistettu nettikäyttöliittymä.
Nettivarauspalveluiden pohjalla toimii Asio Varausjärjestelmä ja sen varaus-tietokanta, ja kaikki
nettikäyttöliittymässä näkyvä aineisto tuotetaan järjestelmän tietokannasta dynaamisesti ja
tosiaikaisesti. Nettivarauspalvelut voidaan upottaa oman kotisivurakenteen sisälle ja omaan
tyylipohjaan. Palvelun sisältö, ulkoasu ja toiminnallinen logiikka kustomoidaan asiakaskohtaisesti.

Nettivarauspalveluiden upotus omalle kotisivulle

•

• Responsiivinen nettikäyttöliittymä
• Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti
• Käyttökokemus omien varauskäytäntöjen ja varausprosessien mukaisesti
• Hakukone-ystävällinen upotus oman kotisivurakenteen sisälle
• Omat varaukset -nettipalvelu
Omat käyttöliittymät sopimusasiakkaille, palveluntarjoajille ja aula- ja myyntipalvelulle
• Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu

Nettivarauspalvelut toteutetaan Asiakkaan tarvelähtökohdista. Käyttökokemus sovitetaan Asiakkaan
varausprosesseihin ja käytäntöihin ja käyttöliittymän ulkoasu linjataan Asiakkaan tyylipohjan
mukaiseksi.
Nettivarauspalvelut voivat olla luonteeltaan selailukäyttöön tarkoitettuja nettikalentereita,
varauksen tekemiseen ja maksamiseen tarkoitettuja nettivarauskalentereita tai varausmyyntiin
tarkoitettuja varaus- tai tapahtumaportaaleja.
Nettivarauspalveluihin voidaan liittää erilaisia hakukoneita, online-ostoskori ja varausten
maksaminen asiakaslaskutuksella tai verkkomaksuna, käyttäjän tai käyttäjäryhmien kirjautuminen ja
tunnistautuminen nettipalveluun sekä netti-ilmoittautuminen tapahtumiin.
Varauspalvelunäkymät voidaan tuottaa tapahtumalista-, kalenteri-, statusnäyttö-, grid-,
varauskartta- tai varausportaali -muotoisina. Varausnäkymistä saadaan muodostettua myös
yhdistettyjä kalenterinäkymiä ja nettisyötteitä aula- ja ovenpielinäyttöihin sekä ulkoisiin
kalenteriohjelmiin.
Varausmyyntiä varten ohjelmisto sisältää verkko-ostoskorin, johon voidaan liittää myös tuote- ja
palvelumyyntiä kuten ravintolapalveluita tai varusteita.
Varausohjelmiston hinnastoja voidaan soveltaa joustavasti nettivarauspalveluissa eri
käyttäjäryhmille kuten julkisille käyttäjille ja sopimusasiakkaille. Hinnastoilla on mahdollista asettaa
sääntöjä varausten hinnoille eri ajankohdille ja hinta-porrastuksille.
Selailumuotoiset nettikalenterit
Nettikalenterit voivat olla luonteeltaan selailumuotoisia. Selailumuotoisissa toteutuksissa
kalenteripinnalta ei voi tehdä varauksia eli nettipalvelut ovat luonteeltaan informatiivisia.
Tällaisia nettipalveluita ovat esimerkiksi urheiluseurojen joukkueiden harjoitusvuorokalenterit,
hallien ja seurojen kenttä- ja kenttälohkokalenterit, oppilaitosten opintojaksokalenterit, ryhmä- ja
henkilökuntakalenterit sekä erilaiset tapahtumalistaukset ja tapahtumakalenterit.

Nettivarauskalenterit
Varauskalentereissa
nettikalentereiden
kalenteripinta
aktivoidaan
interaktiiviseksi
ja
kalenteripinnalta tai tapahtumalistalta pystyy tekemään varauksia. Varauksia voi tehdä esimerkiksi
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
kirjautuminen nettivarauspalveluun.
Nettivarauskalenterit soveltuvat esimerkiksi kokoustilojen, kenttävuorojen, parkkihallipaikkojen,
laitteiden, tapahtumien, koulutusten tai muiden resurssien, tilojen ja palveluiden nettivarauksille
sekä varausten maksamiselle verkossa.

Varausportaalit
Varausportaalit ovat asiakaskohtaisesti tuotettavia nettipalvelukokonaisuuksia. Varausportaaleissa
varauskohteet ryhmitellään halutulla tavalla ja palvelulle rakennetaan etusivu ja navigaatio, josta
käyttäjä pääsee sisään haluamiinsa varauskohteisiin tai varauskohderyhmiin useilla erilaisilla
logiikoilla.
Esimerkiksi kaupungeilla ja kunnilla saattaa olla paljon erilaisia varauskohteita kuten liikuntatiloja,
virkistys- ja juhlatiloja, opetustiloja ja muita tiloja kuten kirjastoja ja kokoustiloja. Urheiluhalli tai
areena voi tarjota varattavaksi liikuntatiloja kuten kenttiä ja kenttälohkoja sekä erillisesti muita tiloja
kuten kokoustiloja, punttisalia, pukuhuoneita, saunatilaa ja välineitä. Sovellutuskohde voi olla mikä
vain varattava resurssi, tapahtuma tai palvelu kuten parkkihallien parkkipaikat, tilauspalvelut,
tapahtumailmoittautumiset tai varattaviksi tarkoitettujen laitteiden varauspalvelu.

Varausportaalit voivat olla julkisia ja avoimia kaikille käyttäjille tai niihin voidaan liittää asiakkaan
kirjautuminen palveluun ja käyttö- ja varausoikeuksien hallinnointi. Käyttäjän omia varauksia pääsee
helposti hallinnoimaan Omat varaukset -nettikäyttöliittymästä.
Hakukoneet, verkko-ostoskori ja verkkomaksaminen sekä sopimusasiakkaiden ja sisäisten käyttäjien
varauslomakkeet voidaan liittää osaksi varausportaali-palvelua.

Hakukoneet
Netti-hakukoneilla vapaa tila, tapahtuma, koulutus, aika, vuoro tai resurssi löytyy ja on varattavissa
nopeasti ja helposti.

Hakutulokset voidaan järjestää halutulla tavalla ja hakutulosten esitysjärjestystä voi muuttaa
esimerkiksi hinnan, kapasiteetin, sijainnin tai muun kriteerin pohjalta.

Hakukoneeseen voidaan liittää suodattimia kuten vapaan tilan haku varustelutason,
käyttötarkoituksen, kapasiteetin, hinnan, sijainnin tai muun halutun kriteerin mukaisesti.

Hakukone muistaa käyttäjän tekemät viimeisimmät omat haut.

Hakukoneita on erilaisia erilaisiin tarkoituksiin ja tarpeisiin.
Hakuja voi suorittaa helposti esimerkiksi tilan tai tapahtuman nimellä tai nimen osalla.

Täsmähakukoneella hakutulokset voidaan suodattaa nopeasti esimerkiksi halutun
käyttötarkoituksen pohjalta, ja hakua vastaavien varauskohteiden varauskalentereihin pääsee
helposti tilakorteilta.

Usein käytettyjä varauskohteita voi myös asettaa nettipalvelukäyttöliittymässä omaksi suosikiksi.

Verkko-ostoskori ja varausten maksaminen
Verkkopalvelussa tehtäville varauksille tuotetaan nettikäyttöliittymään online-ostoskori, jolla
käyttäjä vahvistaa ja maksaa varauksensa. Ostoskoriin voi lisätä kerralla useampia varauksia. Asiakas
saa sähköpostiinsa varausvahvistuksen, jossa on mukana varauksen peruutusehdot.

Maksutapavaihtoehtoina voivat olla asiakaslaskutus, verkkomaksu ja käteismaksatus paikan päällä.

Tuote- ja palvelumyynti
Verkko-ostoskoriin voidaan kytkeä oheismyyntiä kuten palveluita tai tuotteita. Ostoskoriin voi lisätä
useamman varattavan tuotteen samalla ostokerralla.
Esimerkiksi kokoustilavaraukseen voidaan liittää kokouspalvelumyyntiä kuten tilaustarjoilut
paikallisesta kahviosta tai siivouspalvelu sekä lisävarustelupalveluita kuten videotykki ja
pöytämuotojen asettelu. Ulkoiselle palveluntarjoajalle tuotetaan tilauksista ”orderi”, jota
palveluntarjoaja pääsee käsittelemään omasta palveluntarjoajan käyttöliittymästänsä.

Käyttäjän tunnistautuminen ja kirjautuminen nettipalveluun
Nettipalvelut voivat olla julkiseen käyttöön tarkoitettuja tai edellyttää käyttäjän kirjautumista
palveluun. Eri käyttäjäryhmille tai käyttäjille voidaan luoda ohjelmiston käyttöoikeushallinnolla
nettikäyttöön tarkoitetut tunnukset palveluun kirjautumista varten.
Esimerkiksi sopimusasiakkaille kuten yritykset tai urheiluseuran joukkueet voidaan tarjota oma
käyttöliittymä ja omat asiakashinnastot nettivarauksille. Sisäisille käyttäjille voidaan tarjota oma
nettikäyttöliittymä ja varausoikeudet haluttuihin tiloihin ja resursseihin. Myynti- ja aulapalveluille
voidaan tuottaa oma käyttöliittymä varaustarjousten ja varausmuutosten tekemiselle. Palveluiden
tuottajille kuten ravintoloille on oma käyttöliittymä tilausten käsittelylle.

Kirjautuneille käyttäjille, joilla on järjestelmän käyttöoikeushallinnon kautta asetetut
varausoikeudet, tuotetaan responsiivinen nettivarauslomake varausten tekoa varten. Varaajan
tiedot esi-syötetään varauslomakkeelle järjestelmän asiakasrekisteristä.

Omat varaukset -nettikäyttöliittymä
Nettipalveluissa on oma käyttöliittymä käyttäjän omien varausten hallinnoinnille.
Käyttäjä pääsee helposti näkemään omat varauksensa sekä tekemään muutoksia varauksiinsa kuten
peruuttamaan varauksen sallittujen peruutusehtojen pohjalta. Myös varausvahvistukset ja kuitit
löytyvät Omat varaukset -nettipalvelusta.

Kielivalinnat ja omat asetukset
Nettipalvelut voidaan toteuttaa halutuilla kielillä. Käyttöliittymän kieltä ja muita asetuksia on helppo
muuttaa nettipalvelun asetuksissa.

Ovenpieli- ja aulanäytöt
Ohjelmistosta voidaan tuottaa tosiaikaisia syötteitä ovenpieli- ja aulanäyttöihin. Esimerkiksi
kokoustilan ovenpielinäyttöön voidaan tuottaa kuluvan päivän varaustilanne tapahtumalista- tai
kalenterimuotoisena ja rakennuksen aulanäytölle voidaan tuottaa koontinäkymä rakennuksen
tilojen päivän varaustilanteesta. Urheiluhallin tai kulttuurikeskuksen aulanäyttöön saadaan
tuotettua esimerkiksi ”Tapahtumat tänään” -näkymä.
Liikennevaloilla voidaan indikoida tilan varaustilannetta (vapaa / varattu).

Nettikalenterisyötteitä voi tilata myös ulkoisiin kalenteriohjelmiin kuten oman matkapuhelimen
kalenteriohjelmaan. Esimerkiksi oman joukkueen harjoitusvuorokalenterin voi tilata ja synkronoida
oman matkapuhelimen kalenteriohjelmaan.

Ilmoittautuminen tapahtumiin
Asio Nettivaraus mahdollistaa myös ilmoittautumisen tapahtumiin kuten koulutuksiin, leireille,
uimakouluihin, retkille, ohjattuun liikuntaan, esityksiin, tilaisuuksiin tai muihin tapahtumiin.
Tapahtumat tuotetaan ja niitä hallinnoidaan Asio Tapahtumavarausohjelmistolla.
Tapahtumat voidaan näyttää netissä esimerkiksi tapahtumalistoina, tapahtumakalentereina tai
tapahtumaportaalina.
Tapahtumat voidaan järjestää ja esittää käyttäjän haluamalla tavalla, esimerkiksi aikajärjestyksessä,
aakkosjärjestyksessä tai muunlaisella halutulla logiikalla. Tapahtumia voi myös hakea tapahtumien
hakukoneella.

Ilmoittautuminen tapahtumaan tapahtuu netti-ilmoittautumislomakkeella. Lomake tarkistaa
paikkojen saatavuuden tosiaikaisesti ja mahdollistaa myös jonotuksen varapaikoilta. Nettipalvelu
näyttää myös viimeiset ilmoittautumispäivät, sekä täynnä olevat tapahtumat ja tapahtumat, joissa
on enää vähän paikkoja jäljellä.
Tapahtumailmoittautumisen voi maksaa verkkomaksuna tai laskutuksella itselle tai esimerkiksi
työnantajalle.

Varauskartat, statusnäytöt, varaus-gridit ja yhdistetyt kalenterinäkymät
Varausnäkymiä ja varauspalveluita voidaan esittää nettikäyttöliittymässä lukuisilla erilaisilla tavoilla.
Kalenteri- ja tapahtumalistanäkymien lisäksi saatavilla on laaja kirjo varauskartta-, statusnäyttö-,
grid- ja yhdistettyjä kalenterinäkymiä monimuotoisiin varaustarpeisiin.
Erilaiset Asiosta tuotettavat nettivaraus -palvelunäkymät soveltuvat esimerkiksi parkkihallipaikkojen,
venepaikkojen, areenan aitiomyynnin, kirpputoripöytien, ravintolapöytien, asuntolan
majoitustilojen,
määräpohjaisten
resurssien,
tenniskenttävuorojen,
yhteiskäyttötilojen,
pöytäpaikkojen, resurssipoolista varaamisen ja erinäisten muiden monimuotoisten varauskohteiden
varauksille, joissa perinteinen varauskalenteri- tai tapahtumalistanäkymä ei sovellu tai riitä.
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