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“ VARAA – MAKSA – AVAA “ – asukkaan palvelukokemus
▪ Taloyhtiön varausjärjestelmä yhteiskäyttöisten tilojen asukasvarauksille

▪ Selainkäyttöinen varauspalvelu saunavuoroille, kerhotilalle ja muille tilavarauksille

▪ Asukkaan kirjautuminen varauspalveluun ja varatun tilan älylukon avaus varaukselle



KENELLE TARKOITETTU

▪ Taloyhtiöille, jotka tarjoavat asukkaille mahdollisuuden varata yhteiskäyttöisiä tiloja

▪ Saunavuorovarauksille, joita voi varata myös kiinteinä irto- tai vakiovuoroina

▪ Kerhotila-, pesutupa- ja kuivaushuonevarauksille, joita varataan tuntipohjaisesti



TALOYHTIÖN RATKAISU ASUKASVARAUKSILLE

▪ Tuotteistettu varausjärjestelmä ja varauspalvelutoteutus taloyhtiöiden asukasvarauksille

▪ Yhteysohjelmat ratkaisun osajärjestelmiin kuten älylukot ja infonäytöt

▪ Pääkäytön tukipalvelu ja järjestelmäylläpito Asiolta

▪ Tietoturvallinen pilvipalvelu

tuotteistettu selainkäyttöinen kokonaisratkaisu pohjautuen avoimeen pilvipalveluarkkitehtuuriin

Asukkaan rekisteröityminen
Asukastunnukset ja kirjautuminen
Yhteiskäyttöisten tilojen ja saunavuorojen asukasvarauspalvelut
Varaushallinto ja pääkäyttäjän toiminnot
Älylukkojen oviohjaus varauksille
Infonäyttöjen yhteysohjelma
Ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu
Pääkäyttäjän GDPR toiminnot



VARAA



SLOTTIVARAUS PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄ
Esimerkki: Saunavuoron varaus

▪ Slottivaraus –palvelukäyttöliittymä on optimoitu mobiilikäyttöön ja kiinteille vuoroajoille

▪ Palvelussa näytetään vapaat vuorot

▪ Varausnapit varauksen tekemiselle, joissa voidaan esittää liukuva vuorokohtainen hinta

▪ Varaukset voivat olla maksullisia tai veloituksettomia



NETTIKALENTERI PALVELUKÄYTTÖLIITTYMÄ
Esimerkki: Kerhotilan, pesutuvan ja kuivaushuoneen varauskalenterit

▪ Nettikalenteri –palvelukäyttöliittymä on optimoitu selainkäyttöön ja tuntipohjaisille varauksille

▪ Palvelussa kalenteripinnat voidaan yhdistää ja näyttää vapaasti varattavissa olevat tilakohtaiset kalenteriajat

▪ Tilavaraukset maalaamalla tai klikkaamalla dynaamista kalenteripintaa

▪ Älykäs kalenteriaikoihin sidottu hinnan muodostus yhteiskäyttöisten tilojen varauksille

Pesutupa ja kuivaushuone

Pesutupa Kuivaushuone

Kerhotila



VARAUKSEN VAPAUTUS
Palvelukäyttöliittymä: Omat varaukset

▪ Asukkaan Omat varaukset –palvelukäyttöliittymä

▪ Varausten itsepalvelu-peruutus ja muokkaus varausoikeuksien ja varaussääntöjen puitteissa

▪ Varausvahvistukset ja varausten tiedot



KIRJAUTUMINEN PALVELUUN
Asukkaan kirjautuminen taloyhtiön varauspalveluun Asio Käyttäjätilillä ja asukkaan tunnuksilla

Kirjautumiseen voidaan liittää 2FA –kaksivaiheinen tunnistautuminen



MAKSA



MAKSAMINEN VERKKOMAKSUPALVELUSSA

▪ Verkko-ostoskori varauksille.

▪ Varauksen maksaminen Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos tai Suomi.fi -verkkomaksulla

Asiakkaalla tulee olla Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos tai Suomi.fi –verkkomaksupalvelu.



AVAA



ÄLYLUKOT JA ASUKASVARAUSTEN OVIOHJAUS
varatun tilan älylukko aukeaa asukkaalle varauksen aikana

▪ Tilapääsyjen luvitus varauksille Asio Varausjärjestelmässä

▪ Asio-yhteysohjelma taloyhtiön kulunvalvontaan ja ovien älylukoille

▪ Oven älylukon avaus varauksen aikana

Asiakkaalla tulee olla Asiossa tuettu kulunvalvonnan järjestelmä ja älylukot tilojen ovissa asukasvarausten oviohjaukselle.

SAUNA



▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® OS -kulunvalvonnan kanssa.

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® ENTRY -kulunvalvonnan kanssa.

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii ABLOY® CUMULUS –ratkaisun kanssa.

▪ Ovipääsyt varauksille ja oviohjaus Abloyn kulunvalvotuille oville.

▪ Älylukon avaus varauksen aikana SMS-ovikoodilla.

▪ Älylukon avaus myös ABLOY CUMULUS mobiilisovelluksella sekä 
matkapuhelimeen ladattavilla HID mobiilitunnisteilla.

▪ ”Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

ASIOSSA ON TUETTUNA USEITA
ABLOYN ÄLYLUKITUSRATKAISUJA

Abloy

Katso video, miten ABLOY-ovi aukeaa ovikoodilla.

https://www.asio.fi/vid/Asio_Abloy_OS_video.mp4

https://www.asio.fi/vid/Asio_Abloy_OS_video.mp4
https://www.asio.fi/vid/Asio_Abloy_OS_video.mp4


▪ Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä Abloyn kulunvalvotuille
tiloille ja kulkualueille, joissa tilapääsyt edellyttävät varausta.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa HID mobiilitunnisteilla.

▪ Mobiilitunniste toimii virtuaalisena kulkukorttina tilavarauksille.

▪ Mobiilitunniste oikeuttaa varaukselle luvitetun kulkualueen
kulkuoikeudet ja tilojen älylukkojen ovipääsyt. 

KULKU VARAUKSILLE MATKAPUHELIMELLA

ABLOY ÄLYLUKITUKSEN LÄHIAVAUS
HID MOBIILITUNNISTEILLA

HID mobiilitunnisteet ja Asio Lähiavaus toimivat
ABLOY OS -kulunvalvonnan kanssa.

Varaukselle luvitetut kulkuoikeudet
ladataan omaan matkapuhelimeen.

Älylukko aukeaa varauksen
aikana matkapuhelimella.

Abloy

Katso, miten Urhea-hallissa kuljetaan varauksille HID mobiilitunnisteilla:
https://www.abloy.com/global/fi/references/urhea

Katso, miten Nokia Arenalla kuljetaan varauksille HID mobiilitunnisteilla:
https://www.abloy.com/global/fi/references/nokia-arena

https://www.abloy.com/global/fi/references/urhea
https://www.abloy.com/global/fi/references/nokia-arena


SISÄÄN TILAAN VARAUKSEN AIKANA 
AVAIMETTOMASTI MATKAPUHELIMELLA

▪ Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä tiloille, joissa on 
ABLOY CUMULUS älylukko.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa ja ladataan käyttäjän
matkapuhelimen CUMULUS -mobiilisovellukselle.

▪ ABLOY CUMULUS älylukko aukeaa varauksen aikana
matkapuhelimen CUMULUS -sovelluksella.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

ABLOY CUMULUS ÄLYLUKON MOBIILIAVAUS
CUMULUS-MATKAPUHELINSOVELLUKSELLA

Abloy



▪ Asio Varausjärjestelmä toimii iLOQ-älylukkojen kanssa.

▪ Tuetut iLOQ-älylukkomallit S5 ja S10.

▪ Tilapääsyjen luvitus varauksille ja Asio oviohjaus iLOQ-älylukoille.

▪ Oven avaus varauksen aikana iLOQ SMS-ovikoodilla.

▪ Ovikoodit SMS-viestinä varaajalle.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

OVI AUKEAA
iLOQ SMS-OVIKOODILLA

iLOQ

Katso video, miten iLOQ-ovi aukeaa varaukselle.

https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4

https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4
https://www.asio.fi/vid/iLOQ_Asio_video.mp4


▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Rollock-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Rollock älylukot aukeavat, kun vuokravaraus on voimassa. 

▪ Avaimeton tilapääsy oven SMS-avausnapilla.

▪ Tuettuna myös SMS-ovikoodit.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Rollock
ROLLOCK-ÄLYLUKKO AUKEAA VUOKRAPERIODIN AIKANA

OVEN SMS-AVAUSNAPILLA TAI OVIKOODILLA

https://youtu.be/dVmq6A7ja5w

Katso video, miten Rollock-ovi aukeaa varauksellesi !

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


MOBIILITUNNISTE ON VIRTUAALINEN KULKUKORTTI

▪ Asio toimii Schneider Electricin EcoStruxure Security Expert -
kulunvalvonnan kanssa.

▪ Ovipääsyt varauksille ja Asio oviohjaus älylukoille.

▪ Schneider-älylukkojen lähiavaus mobiilitunnisteilla.

▪ ladattavat mobiilitunnisteet matkapuhelin sovelluksille.

▪ oven lähiavaus varaukselle luvitetulla kulkualueella. 

▪ Tuettuna myös SMS-ovikoodit.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Schneider Electric
ASIOLLA VARATAAN

SCHNEIDER SECURITY EXPERTILLÄ AVATAAN



Visma Megaflex

Tilapääsyjen ja kulkuoikeuksien luvitus
varauksille ja siirto Asiosta Megaflexiin

Älylukot aukeavat Megaflexilla
kulunvalvotuille oville varausten aika

• Megaflex SMS-ovikoodeilla
• Idesco ID mobiilitunnisteilla

“Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus



LÄHIAVAUS MOBIILITUNNISTEILLA

▪ Mobiilitunniste ladataan
matkapuhelimen Idesco –sovellukseen.

▪ Mobiilitunnisteella pääset kulkemaan
varaamaasi tilaan.

Idesco mobiilitunnisteet



SISÄÄN TILAAN HELPOSTI VARAUKSEN AIKANA

ÄLYLUKKOJEN LÄHIAVAUS
HID MOBIILITUNNISTEILLA

▪ Asio Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä kulunvalvotuille
tiloille ja kulkualueille, joissa tilapääsyt edellyttävät varausta.

▪ Ovipääsyt varauksille luvitetaan Asiossa HID mobiilitunnisteella.

▪ Mobiilitunniste toimii virtuaalisena kulkukorttina tilavarauksille.

▪ Mobiilitunniste oikeuttaa varaukselle luvitetun kulkualueen
kulkuoikeudet ja tilojen älylukkojen ovipääsyt. 

HID mobiilitunnisteet

Varaukselle luvitetut kulkuoikeudet
ladataan omaan matkapuhelimeen.

Älylukko aukeaa varauksen aikana
matkapuhelimen lähiavauksena.

HID mobiilitunnisteet ja Asio Lähiavaus toimivat
Schneider Electricin EcoStruxure Security Expert sekä ABLOY OS -kulunvalvonnan kanssa.



Vanderbilt

▪ Tilapääsyjen luvitus ja oviohjaus varauksille

▪ Varausten siirto Asiosta Vanderbilt ACT365 
kulunvalvonnan järjestelmään

▪ Älylukot aukeavat Vanderbiltillä kulunvalvotuille
oville varausten aikana SMS-ovikoodeilla

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus



kaba-älylukot aukeavat …
… kun varaus on voimassa

Ovikoodit varauksille

SMS-lähetys varaajalle

dormakaba exos



Bitwards
▪ Asio toimii Bitwardsin mobiiliavauksen kanssa.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille Asio vuokravarauspalvelussa.

▪ Digitaaliset avaimet vuokravarauksille.

▪ Ovien avaus vuokraperiodin aikana Bitwards -mobiilisovelluksella.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

Katso video

Seesam aukene

https://www.youtube.com/watch?v=0BwFYZpAcKo
https://www.youtube.com/watch?v=0BwFYZpAcKo


STANLEY Security

▪ Ratkaisu avaimettomaan pääsynhallintaan.

▪ Tilapääsy vuokraperiodin aikana mobiilisovelluksella.

▪ Älylukkoriippumaton ratkaisu.

▪ Mobiilisovellus avaa oven Bluetoothilla tai WiFillä.

▪ Älylukon avauksessa käytetään digitaalisia avaimia.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus. 



Pindora

Katso käyttäjävideo

Espoon kaupunki
EJY – Tilat palveluna

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Pindora-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Pindora-älylukot aukeavat, kun vuokravaraus on voimassa.

▪ Avaimeton tilapääsy innovatiivisesti ja helposti.

▪ Ovipääsyjen luvitus varauksille Asio vuokravarauspalvelussa.

▪ Oven avauslinkit (“taikalinkit” ja “selain ovikoodinäppäimistöt”) SMS-viesteillä.

▪ Pindora ja Asio kehittävät yhteisratkaisuun uusia toimintoja jatkuvasti.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” –palvelukokemus.

PINDORA ON SUOMALAINEN INNOVAATIO

https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4


ASIO JA ZILAR TITAN -OVIOHJAUS

▪ Asio toimii Zilar Titan -kulunvalvonnan ratkaisun kanssa.

▪ Älylukkojen oviohjaus Zilar -älylukitusratkaisuille.

▪ Zilar-älylukituksen avaus varauksille Zilar SMS-ovikoodilla.

▪ Zilar-ovikoodien lähetys SMS-viestinä varaajalle.

▪ “Varaa – Maksa – Avaa” -palvelukokemus.

Zilar Titan



INFONÄYTÖT



Varaukset Asiosta iDiD -infonäytöille
Sisällönhallinta helposti iDiD Asio Connectorilla

Infonäytöt ja näyttöjen sisällönhallinta



Varauksen
tekeminen

infonäytöltä



Helppo näyttöjen sisällönhallinta iDiD Asio Connectorilla

▪ Asio Connector lukee Asiosta varausten tiedot.
▪ iDiD Editorilla luodaan näyttöjen sisältöpohjat ja näyttönäkymät.
▪ Varaukset esitetään iDiD –infonäytöillä tosiaikaisesti.

Sisältöpohjan teko 15 minuutissa



Asio Connectorin käyttöönotto on helppoa

iDiD Asio Connectorilla haet tilojen varaustilanteen
Asio varausjärjestelmästä helposti infonäytöille.

Käytön aloitus ja rekisteröinti

Asio Connectorin käyttö vaatii rekisteröitymisen. 
Rekisteröidäksesi Asio Connectorin ota yhteyttä iDiD -tukipalveluun tuki@idid.fi. 

iDiD tarvitsee rekisteröintiä varten Asiosta (asio@asio.fi) seuraavat tiedot:
• Asio API-osoite
• Asio API-avain

Kun Asio Connector on rekisteröity käyttöön, 
voit jatkossa määritellä rakennukset, tilat ja ulkoasun, joita iDiD -infonäytöllä esitetään.

Asio Connectorin käyttöohjeet
https://tuki.idid.fi/asio-connector

Asio Connectorin käyttö
Aloita käyttö osoitteessa https://asio.idid.fi/

mailto:tuki@idid.fi
mailto:asio@asio.fi
https://tuki.idid.fi/asio-connector
https://asio.idid.fi/


iDiD hätäviestintä

Perustoiminnallisuudet
▪ Valmiit, helposti muokattavat vaaratilannepohjat.
▪ Yksilöidyt poistumiskartat kullekin näytölle.
▪ Tosiaikainen päivittyminen.



iDiD -infonäytöt valmiiksi asennettuna

Tehokas toistin kaikkeen tarpeeseen

▪ Toistin näyttää sisällön näytöllä.

iDiD tukipalvelu

▪ Tuki ja käytön avustaminen Suomen kielellä.

▪ Toistinten valvonta ja etähuolto.

Johtavien laitevalmistajien näyttölaitteet

▪ 24/7 käyttöön soveltuva infonäyttö.

▪ Kokoluokka käyttötarpeen mukaan.

Veloituksettomat käyttökoulutukset

▪ Joka perjantai klo 13:00.



PÄÄKÄYTTÄJÄN
TOIMINTOJA

ADMIN



VARAUSHALLINTO
pääkäyttäjän hallintakäyttöliittymä ja pääkäytön oikeudet sekä Asio-tunnukset



▪ Uuden asukkaan rekisteröiminen
varauspalvelun käyttäjäksi

▪ Rekisteröityminen asukkaan
itsepalveluna

▪ Rekisteröitymisen hyväksyntä ja 
asukastunnusten lähetys

REKISTERÖITYMISTEN
KÄSITTELY



VARAUSLASKUTUS

▪ Asukasvaraukset voidaan laskuttaa.

▪ Asukkaiden laskutustiedot ja 
laskutusaineisto varauksille 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.

KOONTILASKUTUS ASIOSSA JA SIIRTO TALOUSHALLINNON OHJELMISTOON

Taloushallinnon yhteysohjelmat saatavilla asiakaskohtaisina integraatioina ja lisäpalveluna.

YHTEYSOHJELMA OMAAN TALOUSHALLINTOON



LAAJENNUSTOIMINTOJA



KUNTOSALIKORTTIMYYNTI
ASUKKAILLE JA ULKOISILLE KÄYTTÄJILLE

▪

▪

▪

▪



LISÄPALVELUT

Lisäpalvelut ovat erillisesti hinnoiteltuja.

asukasvarauspalvelua voidaan laajentaa asiakaskohtaisten tarpeiden pohjalta

ASIO SMS
▪ SMS-ovipääsyviestit
▪ SMS-varauskoodit
▪ SMS-varausmuistutukset
▪ SMS-varauspalautekyselyt

ASIO PARTNER API
▪ Rajapinta omille custom design -nettipalveluille

ASIO LASKUTUSINTEGRAATIOT
▪ Taloushallinnon integraatiot ja yhteysohjelmat
▪ Laskutuksen siirto-ohjelmat
▪ Tuettuna lukuisia taloushallinnon ohjelmistoja



OHJELMISTOPALVELU



YLLÄPIDETTY TIETOTURVALLINEN PILVIPALVELU

▪ Asio Varausjärjestelmä ja asukasvarauspalvelut toimitetaan ylläpidettynä tietoturvallisena pilvipalveluna

▪ Asio Ylläpitopalveluun sisältyy pääkäytön tukipalvelu

▪ Varausjärjestelmän pääkäyttö voidaan toteuttaa myös palveluna (esim lukkoliike)



TIETOTURVALLINEN OHJELMISTORATKAISU

yksityisyydensuoja
kaikissa

varaustilanteissa

GDPR yhteensopivuus
toiminnoissa ja 

ohjelmistopalvelussa

henkilötietojen
tietoturvallinen

käsittely

toiminnot
vanhentuneiden

tietojen massapoistolle
ja pseudonymisoinnille



ASIO-DATA OY
luotettava ja vastuullinen asiantuntijayritys

varausohjelmistoja 30 vuoden kokemuksella

asio@asio.fi

www.asio.fi

Asiolla varataan
VARAUSOHJELMISTOJA 35 VUODEN KOKEMUKSELLA

mailto:asio@asio.fi
http://www.asio.fi/
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