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▪ koontinäytöille ja aulanäytöille
▪ ovenpielinäytöille



VARAUKSET INFONÄYTÖILLE

▪ Varaukset luetaan Asio Varausjärjestelmästä erilaisille infonäytöille.

▪ Infonäytöt voivat olla tilakohtaisia ovenpielinäyttöjä tai koontinäyttöjä.

▪ Infonäyttöjä käytetään paljon esimerkiksi urheilu- ja uimahalleissa,

business-parkeissa, oppilaitoksissa ja taloyhtiöissä.



▪ Tilavarausten esittäminen näytöillä.
▪ Näytöltä varaaminen.
▪ Kustomoitavat näyttöjen sisältöpohjat.
▪ GDPR –suodatukset sisällönhallinnassa.

KUSTOMOITAVAT NÄYTTÖNÄKYMÄT ERILAISILLE NÄYTÖILLE



VARAUKSEN TEKEMINEN INFONÄYTÖLTÄ JA ÄLYLUKON OVIOHJAUS



INFONÄYTTÖJEN YHTEYSOHELMAT

▪ Asiossa on tuotteistettu infonäyttöjen API-rajapinta erilaisille infonäytöille.

▪ Asioon on saatavilla tuotteistettu iDiD Asio Connector iDiD –infonäytöille.

▪ API-rajapintaa ja Connectoria käytetään varausten esittämiselle infonäytöillä.



infonäyttöjen yhteysohjelma

▪ Varaukset tosiaikaisesti infonäytöille.

▪ Pääsy API-rajapintaan infonäyttöjen sisällönhallinnasta vastaavalle.

▪ Asio infonäyttöjen API-rajapinta

▪ REST-tekniikkaan pohjautuva WebService.

▪ Varausten lukeminen Asio Varausjärjestelmästä.

▪ Varausten esittäminen infonäytöillä.

▪ GDPR –suodatukset varaustietojen lukemisessa infonäytöille. 

▪ Asio API-rajapinnan päätoiminnot infonäyttö-käytössä

▪ Tilojen ja tilatietojen haku ja esittäminen.

▪ Tilojen varauskalenterien haku ja esittäminen.

▪ Vapaan tilan haku ja esittäminen.

▪ Varausten haku ja esittäminen.

▪ Uuden varauksen teko ja tallennus.

ASIO API-RAJAPINTA



▪ iDiD -infonäyttöjen sisällönhallinta on tehty helpoksi iDiD Asio Connectorilla.
▪ Asio Connector yhdistää automaattisesti Asioon ja lukee tilavaraukset iDiD -infonäytöille Asiosta.
▪ iDiD Editorilla näyttöjen sisältönäkymät tuotetaan ilman ohjelmointitaitoja.

iDiD -infonäyttöjen helpolle sisällönhallinnalle
iDiD ASIO CONNECTOR

https://asio.idid.fi/

https://asio.idid.fi/


Asio tilavaraustiedot iDiD -näytöille

7.4.2022 – iDiD News

https://www.idid.fi/fi/ajankohtaista/posts/2022/april/asio-tilavaraustiedot-infonaeytoelle/

JULKISTUKSET

https://www.idid.fi/fi/ajankohtaista/posts/2022/april/asio-tilavaraustiedot-infonaeytoelle/


Asio ja iDiD käytössä Urhealla
▪ Urhea-hallin aula-, kerros- ja tilanäytöt
▪ Varaukset Asiosta Urhean iDiD –näytöille

https://urhea-halli.fi/referenssit/

https://urhea-halli.fi/referenssit/


https://www.frami.fi

Asio ja iDiD käytössä Framilla
▪ Frami business-parkin aula-, kerros- ja tilanäytöt

▪ Varaukset Asiosta Framin iDiD -näytöille

SEINÄJOEN MONIPUOLISIN KOKOUSTALO

https://www.frami.fi/


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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