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▪ Infonäyttöjen varausnäkymille
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integraattorin rajapinta varausjärjestelmään



Asio Partner API 
integraattorin rajapinta

▪ Pääsy Asio Varausjärjestelmän API-rajapintaan omalle integraattorille.

▪ Asiolla on useita ammattimaisia web design –integraattorikumppaneita.

▪ Asio Partner API

▪ REST-tekniikkaan pohjautuva WebService.

▪ Monipuolinen integroituminen Asio Varausjärjestelmään.

▪ Tietoturva- ja GDPR-rajaukset API-pääsyn operaatioihin.

▪ API-rajapinnan päätoiminnot

▪ 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.

▪ Varausten verkkomaksaminen.

▪ Varausmuutokset ja peruutukset.

▪ Tilaustarjoilut ja tuotemyynti.

▪ Aulapalvelun toiminnot.



APIa voi käyttää
monenlaiseen

▪ Varausdatan lukeminen ja esittäminen omassa
sovelluksessa tai nettipalvelussa.

▪ Varausten tekeminen ja verkkomaksaminen omasta
nettipalvelusta tai sovelluksesta.

▪ Ravintolan tilaustarjoiluiden liittäminen kokousvarauksille.

▪ Omien custom design nettipalveluiden, 
mobiilipalveluiden tai sovellusten tekeminen.

▪ Infonäyttöjen varausnäkymien tuottaminen ja 
ovenpielinäytöiltä varaaminen.

▪ Varausdatan hyödyntäminen omassa palvelualustassa.

▪ Kiinteistöautomaatio esimerkiksi valojen, 
murtohälytyksien, lämmityksen ja kiukaiden ohjaukselle.

▪ Aulapalveluiden ja vierailijahallinnan integraatiot. 

▪ Tietoturvallinen integroituminen Asio varaustietokantaan.



Oman custom design -mobiilisovelluksen kehitys
Samples



Oman custom design -nettipalvelun kehitys
Samples



Oman custom design -verkkokaupan kehitys
Samples

Oma verkkokauppa-design WordPressillä



Varausten nostaminen infonäytöille
Samples

Pyloninäyttö
Kerroskäytävä

Ovenpielinäyttö ja QR-varaus
Ryhmätyöskentelytila

Infonäyttö
Aula

Ovenpielinäyttö
Kokoustila



Varausten tekeminen infonäytöltä
Samples



Varausdatan nostaminen omalle kotisivulle
Samples

Varaustietojen nostaminen upotuksena omalle kotisivulle



Varausdatan lukeminen ulkoiseen palvelualustaan
Samples

Graafisten raporttien tuottaminen Asiosta QlikSense -raportointialustapalveluun



Varaus- ja vierailijatiedon hyödyntäminen aulapalveluissa

Aulapalveluiden ja vierailijahallinnan kokonaisratkaisu
Systam Visit –vierailijahallinnan palvelu ja tyylikkäät aulapalveluiden itsepalvelupäätteet

Tilavaraukset, vierailijatiedot ja tarjoilutilaukset Asiosta Systamiin

Samples



Kiinteistöautomaation ohjauslogiikkojen tuottaminen

Neukkari Neilikka

Tilalämmityksen ohjaus Asio varausjärjestelmästä

Samples



Kuka voi olla integraattori, jolle myönnetään tietoturvallinen pääsy Asio API-rajapintaan

Kysy lisää Asio Partner API-rajapinnasta: asio@asio.fi

Asion
integraattori- ja 
web designer
-kumppanit

Asio Asiakkaiden
omat integraattorit

ja talon oma IT

Ulkoiset
palvelualusta

-palveluntarjoajat

Kalustajat,
laitteiden toimittajat
ja mainostoimistot

mailto:asio@asio.fi
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