
ASIO JA PAYTRAIL

© Asio-Data Oy 2022
15.12.2022

Asio toimii yhteen Paytrail -verkkomaksupalvelun kanssa

varausten verkkomaksuille



Varausten
verkkomaksujen
kokonaisratkaisu

▪ Paytrail on Asio Verkkokaupassa tuettu maksupalvelu.

▪ Maksutapoina pankkien verkkomaksut ja korttimaksut.

▪ Paytrail-kauppiastilin hallinta Asio Varausjärjestelmässä.

▪ Soveltuu tilavarausten, tapahtumailmoittautumisten ja 
tarjoilutilausten verkkomaksuille Asio-nettipalveluissa.

▪ Tuettuna myös tilavuokrauksen subscription –pohjainen
maksatus maksukortilta.

▪ Paytrail on helppokäyttöinen ja luotettava maksupalvelu.



ASIOLLA VARATAAN – PAYTRAILILLA MAKSETAAN



TILAVUOKRAN MAKSATUS MAKSUKORTILTA

▪ Varaukset voidaan maksattaa myös subscription –pohjaisesti
maksukortilta.

▪ Subscription maksaminen soveltuu hyvin toistaiseksi voimassa
olevalle tilavuokraukselle.

▪ Ensimmäinen maksuerä maksetaan kerralla.

▪ Seuraavat maksuerät maksatetaan maksukortilta esimerkiksi
kuukausittain.

▪ Varaaja hallinnoi maksukorttinsa tietoja itsepalveluna.

Subscription



TUOTTEISTETTU KOKONAISRATKAISU
Asiossa on yhteysohjelma Paytrail verkkomaksupalveluun

Asio verkko-ostoskorissa on maksutapana Paytrail verkkomaksupalvelu

▪ Asion asiakas tarvitsee Paytrail verkkomaksupalvelun kauppiastilin (kauppiastunnus ja 
kauppiasvarmenne).

▪ Tunnukset saa Paytraililta palvelun tilauksen jälkeen. 

▪ Paytrail tunnukset asetetaan Asiossa hallinnoitavaan Paytrail kauppiastiliin ja 
aktivoidaan verkon kautta myytäville varauksille ja tilauksille. 

Paytrail palvelun saa käyttöön helposti näin

▪ Asio voi asiakkaan halutessa tilata Paytrail kauppiastilin asiakkaan puolesta.

▪ Asiakas saa Paytraililta kauppiastilin tunnukset ja toimittaa ne Asiolle. 

▪ Asio aktivoi Paytrail kauppiastilin Asion Paytrail kauppiastilin hallinnassa.

▪ Paytraililta saa Asio-kumppanialennuksia, kun Paytrail tilataan Asion kautta. 

▪ Alennukset koskevat Paytrail-M -palvelupakettia.

Asio Paytrail kauppiastili



PAYTRAIL PALVELUN HINNASTOT
▪ Paytrail verkkomaksupalvelun palveluhinnasto löytyy Paytrailin sivuilta

https://www.paytrail.com/hinnasto
▪ Julkisessa hinnastossa ei ole huomioitu Paytrailin Asio-asiakkaiden alennuksia.

ASIO-KUMPPANIALENNUS

▪ Alennus koskee M-Pakettia
▪ Asio Avausmaksu € 0

▪ Asio Palvelumaksu € 45 / kk

Alennuksen saa, kun tilaus tehdään Asion kautta



JULKISTUKSET
13/12/2016 Helsinki

Asio Nettipalveluihin saa helposti liitettyä Paytrail maksupalvelun. 

Asio ja Paytrail ovat sopineet kumppanuudesta, jolla Paytrailin
maksupalvelu voidaan helposti liittää osaksi Asio Verkkokauppaa.

Paytrail on verkkomaksupalvelu, jonka avulla asiakas voi maksaa 
Asion kautta tehtävistä maksullisista varauksista ja tuotteista. 

Maksaminen onnistuu verkossa ja myös mobiililaitteilla. 

Maksutapoina ovat kaikkien suomalaisten pankkien 
verkkopankkipainikkeet sekä kattava valikoima korttimaksuja.

Asion asiakkaat saavat tuntuvan alennuksen Paytraililta. 

Maksupalvelun voi liittää mihin tahansa Asion nettipalveluun, kuten 
tilavarauksille, tarjoilutilauksille tai tapahtumailmoittautumisille.

Asio ja Paytrail ovat sopineet kumppanuudesta
online-maksupalveluiden tuottamisesta Asion asiakkaille

Asio ja Paytrail yhteistyöhön



YHTEYDENOTOT

Paytrail: 
matti.makela@paytrail.com
+358 40 658 7997

Asio: 
tom.ojala@asio.fi
09 682 2929
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