Asio Kokousvaraus
Asio Kokousvarausjärjestelmä on kokoustilojen ja ravintolapalveluiden varaus- ja tilausjärjestelmä.
Kokousvarausjärjestelmä soveltuu ravintoloille, business parkeille, toimistohotelleille, kaupungeille ja
kunnille, oppilaitoksille, kulttuuri-, musiikki-, konferenssi- ja tapahtumakeskuksille, sekä kaikille
varausorganisaatioille, jotka varaavat tai vuokraavat kokous- ja toimitiloja tai työpisteitä sekä
tarjoavat tarjoilutilaus- ja ravintolapalveluita kokousvarauksille.
Ohjelmisto soveltuu kokoustilojen, co-working tilojen, työpisteiden ja toimitilojen,
ravintolapalveluiden sekä muiden oheispalveluiden varaus- ja tilaustoiminnan hallinnoinnille, myyntija aulapalvelulle, ravintoloiden pöytävarauksille sekä varaus- ja tilauspalveluille netissä ja mobiilissa.
Ohjelmisto toimitetaan ylläpidettynä tietoturvallisena pilvipalveluna. Ohjelmisto on GDPRyhteensopiva.
Kokousvarauspalvelut ja ravintoloiden tarjoilutilauspalvelut tuotetaan kotisivulle nettipalveluna.
Nettipalvelut ovat netti- ja mobiiliselainkäyttöisiä ja sovitetaan asiakkaan omiin varausprosesseihin ja
varauspolkuihin sekä oman kotisivun visuaalisen ulkoasun mukaiseksi.
Palvelukäyttöliittymät voidaan kohdentaa julkiseen käyttöön tai edellyttää sopimusasiakkaan
kirjautumista palveluun.

Kokousvaraukset ja ravintolan tarjoilutilaukset omalle kotisivulle

▪

▪ Responsiivinen nettipalvelukäyttöliittymä
▪ Monimuotoiset palvelukäyttöliittymät varauksille
▪ Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti
▪ Käyttökokemus omien varaus- ja tilausprosessien mukaisesti
▪ Kokousvarausten ja ravintolan tarjoilutilausten verkkokauppa
▪ Omien varausten ja tilausten hallinta
Kohdennetut käyttöliittymät aula- ja myyntipalvelulle, sopimusasiakkaille ja ravintolalle
▪ Kokoustilojen ja työpisteiden älylukkojen oviohjaus varauksille
▪ Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu

KOKOUSTILOJEN NETTIVARAUSPALVELUT
Kokoustiloja varataan nettivarauspalvelulla.
Kokousvaraukset maksetaan verkkomaksulla tai asiakaslaskutuksella.
verkkokauppaan voidaan liittää oheismyyntiä kuten ravintolan tarjoilutilaukset.

Kokousvarausten

Palvelun käyttö voidaan kohdentaa julkiselle käytölle tai edellyttää sopimusasiakkaan kirjautumista.

Nettipalvelut ovat luonteeltaan responsiivisia, eli ne toimivat myös mobiililaitteilla.

”VARAA – MAKSA – AVAA” -PALVELUKOKEMUS
Kokoustilojen nettivaraaminen on tehty Asiossa helpoksi ja älykkääksi.
Varauksen voi maksaa nettivarauspalvelussa ja varaukselle voidaan luvittaa tilapääsy.

Asio Verkkokaupassa on tuettuna Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksut.
Maksutapoja ovat pankkien verkkomaksut, maksukortit ja riippuen verkkomaksupalvelun tarjoajasta,
myös MobilePay ja liikuntaedut (Smartum, Epassi). Myös laskutusta voidaan käyttää verkkoostoskorin maksutapavalintana.

Kulunvalvottujen tilojen älylukot aukeavat varauksen aikana SMS-ovikoodeilla, SMS-avauslinkeillä ja
napeilla, matkapuhelinsovellusten mobiiliavauksella sekä lähiavauksena HID-mobiilitunnisteilla.
Asio Pääsynhallinnassa on tuettuna tilojen älylukkojen oviohjaukselle lukuisia johtavia
kulunvalvonnan järjestelmiä.

TILAN VARAAMINEN NETTIKALENTERISTA
Varattavien tilojen tilakalenterit voidaan esittää nettipalvelussa lukuisilla erilaisilla tavoilla.
Nettikalenterit voivat olla yksittäisiä tilakalentereita, joista tilan voi varata maalaamalla
kalenteripintaa.

Nettikalenterit voivat olla myös yhdistettyjä ja ryhmiteltyjä kalenteripintoja.

TILAN VARAAMINEN KARTTAPINNALTA
Tilan varaaminen tai vuokraaminen onnistuu myös dynaamisilta karttapinnoilta.

Varauspalvelun palvelukäyttöliittymänä voi olla myös Asio Karttavaraus.
Palvelukokemus karttavarauksille on helppokäyttöinen ja intuitiivinen ”Klikkaa ja Varaa”.
Karttapinnalta varaaminen soveltuu hyvin esimerkiksi toimitilojen vuokraukselle tai työpisteiden
varauksille.
Varauskarttapohjat muodostetaan varauskohteille SVG-vektorikuvatiedostoina. Vapaa tai varattu tila
voidaan esittää nettipalvelussa väreillä.

SOPIVAN KOKOUSTILAN LÖYTÄMINEN
Asiakas voi etsiä sopivan kokoustilan monella eri tavalla. Varattavat tilat ryhmitellään nettipalvelussa.

Älykkäillä hakukoneilla vapaa tila halutuilla kriteereillä löytyy ja on varattavissa helposti klikkaamalla.

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

VARAUKSEN MAKSAMINEN
Varaukset ja tarjoilutilaukset maksetaan ohjelmiston verkkokauppatoiminnolla. Asiakas saa
sähköpostiinsa varausvahvistuksen, jossa on mukana mm. varauksen tiedot ja peruutusehdot.

Maksutapavalintana voi olla verkkomaksu tai asiakaslaskutus.

Varauksen voi maksaa Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksuilla.

Varaukset ja tilaukset voidaan maksaa myös laskulla.
Sopimusasiakkaiden laskutustiedot löytyvät Asio Laskutusrekisteristä.
Laskutus voidaan suorittaa Asio Laskutusohjelmalla tai siirtää siirtotiedostopohjaisella
yhteysohjelmalla tai API rajapintaintegraatiolla ulkoiseen taloushallinnon ohjelmistoon.
Asiossa on yhteysohjelmat lukuisiin johtaviin taloushallinnon ohjelmistoihin.
Tiliöintitiedot siirtyvät taloushallinnon puolelle laskutusaineistojen mukana.

TARJOILUTILAUKSET JA RAVINTOLAPALVELUT
Kokousvarauksille voidaan liittää ravintolan tarjoilutilaukset ja Asio Catering -ohjelmiston toiminnot.
Tarjoilutilaukset eli ”orderit” lähetetään ravintolalle tilauskäsittelyä varten.

Ravintolan tarjoilut ja niiden saatavuus nousevat kokousvarausten verkko-ostoskoriin.

Tarjoilutilaukset voi tilata ja maksaa myös irrallaan tilavarauksista esimerkiksi omalle toimistolle oman
toimistorakennuksen ravintolasta tai muuhun toimituspaikkaan.

TARJOILUTILAUKSET OUTLOOKILLA
Ravintolan tarjoilutilaukset voidaan tehdä myös Outlookilla.
Asiossa on tuotteistettuna ja erillisellä tilauksella saatavilla ladattava Outlook Add-in nappi ja Asioyhteysohjelma tarjoilutilauksille.

Nappia klikkaamalla avautuu palvelukäyttöliittymä ravintolan tarjoilutilauksille.

Tietoa siirretään kaksisuuntaisesti Outlookin ja Asion välillä. Tarjoilutilaukselle täydentyvät Outlook
kalenteritapahtuman tiedot, ja tarjoilutilauksen teon jälkeen Outlookin kalenteritapahtumaa
päivitetään tarjoilutilauksen tiedoilla.

VÄLIAIKATARJOILUT
Asiolla voidaan tehdä myös tapahtumien kuten teatterinäytösten väliaikatarjoilut.
Asio Väliaikatarjoilut on erillisesti saatavilla oleva tapahtumajärjestäjien lisäpalvelu.

Väliaikatarjoilut voidaan maksaa verkkomaksuna ja Asio välittää tilaukset ravintolalle.

RAVINTOLAN PÖYTÄVARAUKSET
Asiolla voi hallinnoida ja tehdä myös ravintolan pöytävaraukset.

Asio Pöytävaraus on saatavilla Asio Varausjärjestelmän lisäpalveluna tai irrallisena ohjelmistona.
Asio Pöytävarausohjelmiston päätoiminnot ovat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pöytävaraukset netti- ja mobiilipalvelussa.
Pöytävaraukset walk-in –kirjauksina.
Pöytävaraukset Asio Tilavarausohjelmalla.
Graafinen pöytäsijoitteluohjelma.
Aikavälipohjainen pöytäkapasiteetin rajoitus.
SMS-muistutukset pöytävarauksille.

TYÖPISTEVARAUKSET
Asio Kokousvarausohjelmiston Työpistevaraus -ohjelmalla varataan myös työpisteitä.
Työpisteitä voi varata kokopäivä-, aamupäivä- ja iltapäivävarauksina ja omat varaukset voi vapauttaa
työntekijän itsepalveluna. Kulunvalvoituille oville voidaan luvittaa tilapääsy varauksille. Tilan oven
älylukko aukeaa, kun varaus on voimassa.

Työntekijä kirjautuu varauspalveluun omilla tunnuksillaan. Kirjautumisessa voidaan käyttää Asio
käyttäjätiliä tai yrityksen omaa käyttäjätiliä SSO-kirjautumisella (single sign-on).
Työpisteiden varaaminen ja vapautus tapahtuu helposti klikattavilla napeilla ja Asio Nappivaraus toiminnoilla.

VIRTUAALIVARAUKSET
Asio Kokousvarausjärjestelmä tukee kokoustilojen virtuaaliesityksiä.
Kokoustilat voidaan 3D/360-kuvata ja esittää virtuaalisesti nettipalveluissa.

Virtuaaliesityksiin voidaan liittää varaajan toimintoja kuten ”varaa tämä kokoustila”.
Virtuaaliesityksissä vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea palvelussa voi tehdä. Virtuaaliesitykseen
voidaan liittää esimerkiksi kokouspöydälle ravintolan tarjoilujen tilaukset, neukkarin info-TV:lle
pyörivät animaatiot tai vaikkapa kokoustilan fläppitaululle sponsorin logo ja linkitys kotisivulle.
Kokoustilan oven älylukkoon voidaan virtuaaliesityksessä linkittää vaikkapa ohjeistusvideo, miten
kokoustilan älylukitus aukeaa matkapuhelimella varauksen aikana.

KOHDENNETUT PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄT
Kokousvarausohjelmistoon on saatavilla kohdennetut palvelukäyttöliittymät eri käyttäjäryhmille.
Kohdennetut palvelukäyttöliittymät kytketään ohjelmiston käyttöoikeushallintoon.

▪

Sopimusasiakkaan palvelukäyttöliittymä (esimerkiksi asiakasyritykset ja vuokralaiset)
▪
▪
▪
▪

Sopimusasiakkaat voivat rekisteröityä ja kirjautua varauspalveluun omilla tunnuksillansa.
Sopimusasiakkaiden varauksissa sovelletaan sopimusasiakkaiden varaushinnastoja.
Sopimusasiakkaan tiedot nousevat automaattisesti varauslomakkeelle.
Sopimusasiakkaiden tekemät varaukset kytkeytyvät Asio Laskutusrekisteriin.

▪

Asiakkaan omat varaukset
Asiakas pääsee näkemään omat varauksensa ja tilauksensa, varausvahvistukset ja kuitit sekä
tekemään muutoksia omiin varauksiinsa sekä peruuttamaan omia varauksiansa
peruutussäännöstöjen mukaisesti.
Myös varaustarjoukset näkyvät omat varaukset -palvelussa, jossa käyttäjä voi ne hyväksyä tai
hylätä.

▪

Aula- ja myyntipalvelun palvelukäyttöliittymä
Asio Aula sisältää kattavat aula- ja myyntipalvelun toiminnot.
Aula- ja myyntipalvelun palvelukäyttöliittymästä päästään helposti tekemään ja muokkaamaan
varauksia ja tilauksia sekä ajamaan erilaisia tapahtumalistauksia.

Myyntipalvelu voi tehdä ohjelmalla myös varaustarjouksia. Varaustarjouksiin voidaan liittää
alennuskooditoiminnot.

Aulalla on virkistyvä päänäkymä rakennuksen tapahtumille, varauksille ja tilauksille.

Aula voi kirjata vierailijat sisään ja ulos, tulostaa vierailijakortit sekä hoitaa kassatoimintoja.
Vierailijakortit ja koko vierailijaprosessi voidaan toteuttaa myös printterittömästi käyttämällä
ennalta tuotettuja ja Asiossa hallinnoitavia numeroituja vierailijakortteja.
Numeroitujen vierailijakorttien toimintoihin sisältyy myös rakennuksen turvallisuuspalvelun
mobiilipalvelu vierailijatarkistuksille sekä korttien luovutusten ja palautusten seuranta.

▪

Ravintolan palvelukäyttöliittymä (palveluntarjoajat)
Ravintolan palvelukäyttöliittymällä hallinnoidaan ravintolan tarjoilutilauksia (ordereita).
Ravintolalla on pääsy omien tuotteidensa ja palveluidensa hallintaan, saatavuuteen, tilaus- ja
peruutussäännöstöihin sekä tuoterekisterin hinnastoihin.
Ravintola vastaanottaa, käsittelee ja kuittaa tilaukset sekä pystyy ajamaan esimerkiksi päivä-,
viikko- ja tarjoilulistoja tilauksista sekä jaoteltuja tuotemyyntiraportteja.

Ravintola hallinnoi tuotteitansa ja tuotehinnastoja, käsittelee orderit ja voi muokata tilauksia.

Ravintolan toiminnoilla on suora yhteys aulapalvelun toimintoihin. Ravintolan käytössä on
tosiaikainen ordereiden kuittausmenettely, jonka avulla aula tietää ravintolan huomioineen heille
saapuneet tilaukset.
Ravintola ja Aula voivat keskenään kirjata, suorittaa ja kuitata varaustehtäviä. Varaustehtävä voi
olla esimerkiksi ravintolan yhteydenottopyyntö, aulan kirjaama varaustehtävä ravintolalle.

VARAUSTEN HALLINTA
Tilahallinnosta vastaava pääkäyttäjä hallinnoi varauksia
hallintakäyttöliittymällä pääkäyttäjän käyttöoikeuksilla.

Asio

Kokousvarausohjelmiston

Hallintapalvelun käyttö edellyttää pääkäyttäjän kirjautumista Asio-tunnuksilla.
Hallintapalvelussa on kaikki ohjelmiston pääkäyttäjän toiminnot.
Hallintakäyttöliittymän toiminnoilla voi mm. tehdä uusia yksittäis- tai toistuvaisvarauksia, moniosaisia
varauksia, muutoksia varauksiin, ylläpitää ja hallinnoida varauskohteiden aineistoja, viestipohjia,
tuote- ja palvelurekisteriä, asiakas- ja käyttäjärekisteriä, ohjelmiston ja nettivarauspalveluiden
käyttöoikeuksia ja hinnastoja, varauslaskutusta, käyttöasteseurantaa, sekä ajaa varauslistauksia ja
raportteja erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Pääkäyttäjän oikeuksilla pystyy hallinnoimaan kaikkia varauksia ja tekemään helposti muutoksia
varauksiin. Pääkäyttäjä pystyy myös lisäämään ja poistamaan varauskohteita sekä muokkaamaan
varauskohteiden aineistoja kuten nettipalvelussa esitettäviä kuvia ja tekstejä sekä eri asiakasryhmien
varaushinnastoja.

VARAUSVIESTINTÄ
Asio Varausjärjestelmä sisältää monipuoliset viestintätoiminnot. Viestintäkanavia ovat sähköposti ja
SMS. Varausjärjestelmässä on lukuisia viestintäpisteitä liitettynä ohjelmiston eri toimintoihin.
Järjestelmällä hallinnoidaan myös viestipohjia automaattiviesteille kuten varausvahvistuksille.

Viestejä voidaan ajastaa esimerkiksi varausmuistutuksille tai varauspalautteelle.

Viestintä toimii myös älylukkojen oviohjauksessa Asio pääsynhallinnassa luvitetuille varauksille.

ASIO JA GDPR
Asio on GDPR-yhteensopiva tietoturvallinen ja toimintavarma ohjelmistoratkaisu.

Pääkäyttäjän GDPR-toimintoihin sisältyvät seuraavat toiminnot:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Toiminto, jolla voidaan listata, pseudonymisoida ja/tai poistaa kaikki henkilöön Asion eri
tietojoukoissa liittyvät kirjaukset.
Toiminto, jolla voidaan käyttäjäkohtaisesti nähdä, millä hakuehdoilla hän on hakenut
henkilötietoja ja kuinka monta vastausta on saanut.
Toiminto, jolla voidaan nähdä, kuka on siirtynyt selailemaan tietyn henkilön perustietoja.
Toiminto, jolla voidaan käyttäjäkohtaisesti listata, mitä henkilön perustietoja on muutettu ja
minä ajankohtana.
Toiminto, jolla voidaan siirtää henkilön perustiedot rajapintatiedostoon.
Toimintoperhe, jolla voidaan massaoperaatiolla poistaa, anonymisoida tai pseudonymisoida
vanhentuneiksi katsottuja tietoja eri tietojoukoissa siten, että tietojen sisäinen integriteetti ei
vahingoitu.

INTEGROITAVUUS
Asio Kokousvarausjärjestelmä on laajasti integroitavissa lukuisiin ulkoisiin ohjelmistoihin,
palvelualustoihin ja taustajärjestelmiin.
Asion tuotteistetut integraatiot toimivat älykkäillä API-rajapinnoilla ja yhteysohjelmilla Asion ja
ulkoisten järjestelmien välillä. Asio tekee aktiivisesti yhteistyötä integroitujen järjestelmätoimittajien
kanssa ja integraatioita kehitetään jatkuvasti lisää.
▪

Ulkoiset raportointialustat

Asio yhteysohjelmalla tiedolla johtaminen on helppoa
▪
▪
▪
▪
▪

Datojen siirto Asiosta Qlikkiin tai Power BI:hn
Monitietokantahaut
Grafiikka-analyysit
Käyttöoikeushallintokytkennät
Asiakaskohtaiset raporttipohjat

Raportointialustan käyttöä varten Asiakas tarvitsee erillisesti
QlikSense tai Power BI -lisenssisopimuksen.
Asion Qlik -integraatiokumppaneilta saa tilattua asiakaskohtaiset
Qlik-raporttipohjat.

▪

Verkkomaksut

Verkkomaksamista ja verkkokauppatoimintoja varten Asiossa on tuotteistetut yhteysohjelmat
Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos ja Suomi.fi -verkkomaksuihin. Verkkomaksupalveluiden
tarjoajat toimivat ratkaisussa maksulaitoksena.

▪

Taloushallinnon ohjelmistojen yhteysohjelmat

Asiosta voidaan siirtää laskutusaineisto ulkoiseen taloushallinnon ohjelmistoon.
Laskutusliittymä ja yhteysohjelma tehdään käytössä olevaan taloushallinnon ohjelmistoon
asiakaskohtaisena integraationa, joita Asiossa on tuettuna lukuisia.

▪

Älylukot, pääsynhallinta, kulunvalvonta ja oviohjaus varauksille

Asiolla ohjataan myös ovia.
Tilapääsyt luvitetaan Asiossa ja ovien älylukot aukeavat varaajalle varauksen aikana.

Asiossa on tuettuna lukuisia johtavia kulunvalvonnan järjestelmiä

Tilapääsyt ovat kytkettävissä Asio Verkkokauppaan ja pääsyt voidaan luvittaa, kun varaus on
vahvistettu tai maksettu verkkomaksupalvelussa.

▪

Infonäytöt ja näyttöjen sisällönhallinta
Varaukset voidaan lukea Asio Varausjärjestelmästä erilaisille infonäytöille. Infonäytöt voivat olla
koontinäyttöjä tai tilakohtaisia ovenpielinäyttöjä. Infonäytöiltä voi myös tehdä varauksia.
Asiossa on tuotteistettu infonäyttöjen API-rajapinta varaustiedon tuottamiselle infonäytöille.

iDiD -infonäytöille löytyy tuotteistettu iDiD Asio Connector, jolla infonäyttöjen sisällönhallinta on
tehty erittäin helpoksi. iDiDiltä saa myös näyttölaitteet asennettuina ja tuettuina.

▪

Aulapalveluiden ja vierailijahallinnan yhteysohjelmat

Asio Aula toiminnoista on saatavilla myös tuotteistettu yhteysohjelma Systam Visit -vierailijahallinnan
järjestelmään.
Varausten tiedot siirtyvät Asiosta API-rajapinnan välityksellä Systam Visit -vierailijahallintaan.

▪

Integraattorin API-rajapinta Asio varausjärjestelmään

Integraattoreille on tuotteistettu Asio Partner API-rajapinta, jolla voi tehdä esimerkiksi tilavarausten
mobiilisovelluksia tai omia custom design -nettipalveluita.

▪

SSO (Single Sign-On) kirjautuminen varausjärjestelmään

Vakiona Asiossa on kirjautuminen Asio käyttäjätilillä. Kirjautumiseen voidaan liittää 2FA kaksivaiheinen tunnistautuminen.
Kirjautuminen voidaan toteuttaa myös SSO-tekniikalla eli asiakkaan oman organisaation käyttäjätilillä.
SSO-kirjautumisella käyttäjän ei tarvitse muistaa Asio käyttäjätilin tunnusta ja salasanaa.

Asiossa on tuettuna Microsoft Azure AD SSO kirjautuminen.
MS Azure AD SSO-kirjautuminen on saatavilla asiakaskohtaisena integraationa.
SSO-kirjautuminen tekee kirjautumisesta Asioon todella helppoa.

▪

Vahva tunnistautuminen

Asiakas voidaan tarvittaessa tunnistaa Asioon luotettavasti.
▪
▪
▪

Vahvalla tunnistautumisella voidaan tiukentaa Asio Verkkokaupan ja tilavarausten
turvallisuutta tunnistamalla asiakas luotettavasti.
Vahva tunnistautuminen tuottaa tietoturvallisesti Asio järjestelmälle asiakkaan
henkilötunnuksen perustuen asiakkaan pankkitunnuksiin tai mobiilivarmenteeseen.
Vahvan tunnistautumisen palvelualustana toimii Nets E-Ident.

Asio integraatio Nets E-Ident tunnistautumispalveluun on saatavilla asiakaskohtaisena lisäpalveluna.
Integraatiota varten Asiakkaalla tulee olla käytössänsä Nets E-Ident palvelu.
KÄYTTÖTAPAUS VOISI OLLA ESIMERKIKSI SEURAAVANLAINEN
▪
▪
▪

Julkisesti netissä varattavissa kokoustiloissa esiintyy väärinkäytöksiä, sääntöjen vastaista tilojen
käyttöä tai ilkivaltaa.
Vahvalla tunnistautumisella varaajan henkilöllisyys voidaan ennalta todentaa luotettavasti.
Ratkaisu toimii myös maksuttomien varausten tapauksessa.

▪

Synkronointi Outlookkiin ja Google-kalentereihin

Asio integroituu myös MS Outlookkiin ja Google Workspaceen.
Tilavaraukset voi tehdä myös Outlookilla tai Google-kalentereilla. Varaukset synkronoidaan
tosiaikaisesti Asion ja Outlookin tai Google Workspacen välillä.

Outlook ja Google-kalenteri synkronointi-integraatioilla Outlook/Google-varaukset tuodaan
Outlookista/Googlesta Asioon, ja Asiossa tehdyt varaukset viedään Asiosta Outlookkiin/Googleen.

Outlookkiin on lisäksi saatavilla ladattava Asio-Outlook Add in -nappi ravintoloiden tarjoilutilauksille.
▪

Varausten luku ulkoisiin palvelualustoihin

Varaustilanteet voidaan lukea Asiosta älykkäällä API-rajapinnalla ulkoisiin palvelualustoihin kuten
Venuu.fi tapahtumatilojen varauspalveluun.

ASIO JÄRJESTELMÄKEHITYS
Asio Varausjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Ohjelmistokehityksen pääperiaatteet on kuvattu alla.
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