Asio Majoitusvaraus
Asio Majoitusvarausjärjestelmä on asiakasorganisaation itse hallinnoimien majoitustilojen
varausjärjestelmä ja varauspalvelu.
Majoitusvarausjärjestelmä soveltuu yrityksille, oppilaitoksille, liikunta- ja kurssikeskuksille ja
kampuksille, jotka hallinnoivat itse omien majoitustilojen pitkäkestoisia majoitusvarauksia.
Majoitusvarausjärjestelmästä tuotetaan omalle kotisivulle responsiivinen nettivarauspalvelu
sisältäen hakukoneet, majoitustilojen nettikalenterit, oheispalveluiden ja tuotteiden liittämisen
varauksille sekä majoitusvarausten verkkomaksamisen ja asiakaslaskutuksen. Nettivarauspalvelut
toimivat myös mobiililaitteiden selaimilla.
Majoitusten nettivarauspalvelut sovitetaan asiakkaan omiin varausprosesseihin ja varaus säännöstöihin, oman kotisivun visuaaliseen ulkoasuun ja käyttöoikeushallinnointiin.
Nettipalvelukäyttöliittymä voidaan kohdentaa julkisille käyttäjille tai edellyttää kirjautumista
sopimusasiakkaille, sisäisille käyttäjille tai muille käyttäjäryhmille.
Käyttäjän omille varauksille, myyntipalvelulle ja palveluntuottajille kuten siivouspalvelut on tarjolla
omat tuotteistetut ja kohdennetut palvelukäyttöliittymät.
Nettivarauspalvelusta voidaan tuottaa myös majoitusvarausportaali omalle kotisivulle.

Netti- ja mobiiliselainkäyttöiset majoituspalvelut omalle kotisivulle

▪

▪ Responsiivinen nettipalvelukäyttöliittymä
▪ Monimuotoiset palvelukäyttöliittymät varauksille
▪ Ulkoasu oman sivuston visuaalisen ilmeen mukaisesti
Käyttökokemus omien varaus -säännöstöjen ja varausprosessien mukaisesti
▪ Majoitusvarausten verkkokauppa
▪ Älylukkojen oviohjaus varauksille
▪ Omien varausten hallinnointi
▪ Asiakaskohtaisesti ylläpidetty tietoturvallinen pilvipalvelu

MAJOITUSPALVELUT
Majoitusvarausjärjestelmästä voidaan tuottaa omalle kotisivulle responsiivisia nettivarauspalveluita
tai majoitusvarausportaali. Nettipalvelut toimivat myös mobiilissa.

HAKUKONEET
Nettivarauspalvelut sisältävät useita erilaisia älykkäitä majoitustilojen hakukoneita.
Hakuja voidaan tehdä hakukoneella erilaisten hakukriteerien (kuten aikaväli ja majoittujien
lukumäärä) ja suodattimien pohjalta (kuten varustelutaso, majoituksen tyyppi, sijainti).

Perinteisten hakukoneiden lisäksi nettivarauspalveluissa on mukana täsmähakukoneet, jotka
toimivat indeksointipohjalta.
Täsmähakukoneet saadaan toimimaan esimerkiksi käyttötarkoituksen, sijainnin,
varustelutason tai muun kriteerin pohjalta. Indeksointi toimii myös tekstisyötön pohjalta.

halutun

NETTIVARAUSKALENTERIT
Majoitustiloille tuotetaan nettivarauspalveluun majoitustilakohtaiset nettivarauskalenterit.
Nettivarauskalentereista pääsee suoraan varaamaan klikkaamalla kalenteripinnan vapaata
saapumispäivää. Nettikalenterit voidaan toteuttaa myös selailumuotoisina.

Tilatiedot, kuvat ja kartat nousevat suoraan varausjärjestelmän varauskohdetietokannasta
nettipalveluun.

Kalenteripintoja voidaan myös yhdistää, kun halutaan tarkastella useamman majoitustilan
saatavuutta tai varaustilannetta samanaikaisesti.

VARAUSTEN MAKSAMINEN
Majoitusvaraukset voidaan maksaa laskulla tai verkkomaksuna.
Järjestelmä laskee automaattisesti oikeat hinnat järjestelmän asiakasryhmäkohtaisten hinnastojen
ja tuote- ja palveluhinnastojen pohjalta. Varaaminen voi olla myös veloituksetonta esimerkiksi
henkilökunnan omaan käyttöön tarkoitetulle majoitusvaraustoiminnalle.

Asio Verkkokaupassa on tuettuna Paytrail, Visma Pay, Verifone, Ceepos tai Suomi.fi -verkkomaksut.

Majoitusvarausten ostoskoriin voidaan liittää myös tuote- ja palvelumyyntiä. Järjestelmän tuote- ja
palvelurekisterillä hallinnoidaan tuotteiden ja palveluiden hinnastoja.
Palveluntarjoajille on oma käyttöliittymä omien tuotteiden ja palveluiden tilausten käsittelylle.

Varausten hintaryhmiä voi olla useita.

Asiakas saa varauksestansa varausvahvistuksen sähköpostiinsa ja pääsee hallinnoimaan omia
varauksiansa.

VARAUSHALLINTO
Varausjärjestelmän pääkäyttäjä hallinnoi majoitusvarauksia ja varaustoimintaa varausjärjestelmän
hallinnointikäyttöliittymällä. Hallinnointiliittymän käyttö edellyttää kirjautumista ja käyttöoikeuksia.
Hallinnointikäyttöliittymä sisältää useita pääkäyttäjälle tarkoitettuja toimintoja kuten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Varauskohteiden ylläpito
Hinnastojen, asiakasryhmien ja käyttötyyppien hallinta
Varauksien tekeminen, varausmuutokset
Tilakalenterit, yhdistetyt kalenterinäkymät ja statusnäytöt
Varausvahvistukset ja viestipohjien ylläpito
Tuoterekisterien hallinta
Asiakas- ja käyttäjärekisterien hallinta
GDPR toiminnot
Viestintätoiminnot
Käyttöoikeushallinto
Varauslistaukset
Raportointi ja tilastointi

INTEGROITAVUUS
Asio Majoitusvarausohjelmisto 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.

▪

Viestintä
Viestintää varten Asiossa on tuotteistettuna ja sisäänrakennettuna luotettava Mandrill
sähköpostiviestipalvelu ja erillisesti saatavilla kustannustehokas Quriiri SMS viestipalvelu.

Viestintäohjelmat soveltuvat myös automatisoituihin ja ajastettaviin viesteihin kuten
varausvahvistukset, varausmuistutukset ja varauspalautteet.
Asion sähköpostiviestintäpalvelun luotettavuus on luokassa erinomainen.

▪

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

▪

Infonäyttöjen yhteysohjelma
Infonäyttöjen yhteysohjelmalla varaukset saadaan näkymään koontinäytöille ja tilojen
ovenpielinäytöille.

▪

Älylukot, pääsynhallinta, kulunvalvonta ja oviohjaus varauksille
Asiolla ohjataan myös ovia majoitusvarauksille.
Ovipääsyt luvitetaan Asiossa ja ovien älylukot aukeavat varaajalle varauksen aikana.

Asiossa on tuettuna lukuisia johtavia älylukkojärjestelmiä

▪

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

▪

Vahva tunnistautuminen

Asiakas voidaan tarvittaessa tunnistaa Asioon luotettavasti.
▪
▪
▪

Vahvalla tunnistautumisella voidaan tiukentaa Asio Verkkokaupan ja majoitusvarausten
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.

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.
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