
Asio ja Pindora oviohjaus

▪ Asio Varausjärjestelmä toimii Pindora-älylukkojen kanssa.

▪ Tilapääsyt ja oviohjaus varauksille, oven avaus matkapuhelimella.

▪ Pindora-älylukot aukeavat, kun varaus on voimassa.

▪ Avaimeton tilapääsy innovatiivisesti ja helposti.

▪ “VARAA – MAKSA – AVAA” -palvelukokemus.

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

▪ Pindora ja Asio kehittävät yhteisratkaisuun uusia toimintoja jatkuvasti.
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Asio ja Pindora Oviohjaus
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ASIOLLA VARATAAN – PINDORALLA AVATAAN

VARAA  - MAKSA  - AVAA



Pindora on suomalainen innovaatio

▪ Pindora on helppo ottaa käyttöön.

▪ Ei asennuskustannuksia.

▪ Lukkopesiä ei tarvitse vaihtaa.

▪ Varaukset siirretään Asiosta Pindoraan.

▪ Pindora avaa oven matkapuhelimella.

▪ Pindora ei veloita API rajapinnan käytöstä.
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▪ Pindora lukko toimii akulla.

▪ Pindora herää ovea koputtamalla.

▪ Pindora yhdistää WiFi verkkoon ja avaa oven.



KOKONAISRATKAISU VARAUKSILLE



Pindora Oviohjaus varauksille

▪ Asio Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä niille varauskohteille, 
joissa on Pindora-älylukko ja tilapääsy edellyttää varausta.

▪ Ovipääsy varaukselle luvitetaan Asiossa OVEN AVAUSLINKILLÄ.

▪ Oven avauslinkki lähetetään varaajalle sähköpostilla ja SMS:llä.

(SMS palvelu edellyttää erillistä SMS-palvelusopimusta).

▪ Tilan Pindora-älylukko aukeaa varauksen aikana matkapuhelimen
selaimella klikkaamalla oven avauslinkkiä ja koputtamalla oveen kolme
kertaa.

SMS-TAIKALINKKI KÄNNYKÄN SELAIMELLE



TAIKALINKKI

o Avaa varauksellesi lähetetty SMS-linkki.
o Koputa ovea 3 kertaa.
o Pindora avaa lukon sinulle.

Taikalinkki on voimassa vain varauksen ajan.

KÄYTTÖESIMERKKI : ASIO NEUKKARIVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU - PINDORA SMS-TAIKALINKKI

Helposti sisään varauksen aikana

“ VARAA  - MAKSA  - AVAA “
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TAIKA 

LINKKI



Pindora Oviohjaus varauksille

▪ Asio Oviohjaus kytketään varausjärjestelmässä niille varauskohteille, 
joissa on Pindora-älylukko ja tilapääsy edellyttää varausta.

▪ Ovipääsy varaukselle luvitetaan Asiossa KOODINÄPPÄIMISTÖLINKILLÄ ja 
OVIKOODILLA.

▪ Oven koodinäppäimistölinkki ja ovikoodi lähetetään varaajalle
varausvahvistuksessa sähköpostilla ja SMS:llä.

(SMS palvelu edellyttää erillistä SMS-palvelusopimusta).

▪ Tilan Pindora-älylukko aukeaa varauksen aikana matkapuhelimen
selaimella klikkaamalla oven koodinäppäimistölinkkiä ja syöttämällä
ovikoodin, ja sen jälkeen koputtamalla oveen kolme kertaa.

OVIKOODI KÄNNYKÄN SELAIMELLE



OVIKOODI

o Avaa varauksellesi lähetetty SMS-linkki.
o Syötä ovikoodi ja koputa ovea 3 kertaa.
o Pindora avaa lukon sinulle.

Ovikoodi on voimassa vain varauksen ajan.

KÄYTTÖESIMERKKI : ASIO SAUNAVUOROVARAUS – PAYTRAIL VERKKOMAKSU - PINDORA SMS-OVIKOODI

Varaa saunavuoro

Sauna

Helposti sisään varauksen aikana

“ VARAA  - MAKSA  - AVAA “



Julkistukset
Pindora ja Asio yhteistyöhön

https://www.pindora.fi/2020/09/29/asio-integraatiolla-yhteistilat-kayttoon-tehokkaammin/

29.9.2020 – Pindora News

https://www.pindora.fi/2020/09/29/asio-integraatiolla-yhteistilat-kayttoon-tehokkaammin/
https://www.pindora.fi/2020/09/29/asio-integraatiolla-yhteistilat-kayttoon-tehokkaammin/


Asio – Pindora yhteisratkaisu
ratkaisussa tuettuna monipuoliset varausten oviohjaus -toiminnot

Kattavat toiminnot varausten oviohjaukselle



Pindora - Asio oviohjaus on käytössä monialaisesti
Esimerkkejä Asion ja Pindoran yhteisistä Asiakastoteutuksista

Käytössä kaupungeilla ja kunnilla
▪ Kangasniemen kunta, neuvottelutilat ja kuntosalikortit
▪ Raudanmaan monipalvelukeskus, älykylän tilavaraukset
▪ Muuramen kunta, liikuntasalit

Käytössä mailapelihalleilla
▪ M-Golf, golf-simulaattorit
▪ GOLFIN, golf-simulaattorit
▪ Golftalli, golf-simulaattorit
▪ Zippi Golf, golf-simulaattorit
▪ Fore Golf, golf-simulaattorit
▪ Playgolf, golf-simulaattorit
▪ Evergolf, golf-simulaattorit

Käytössä ajanvarauspalveluissa
▪ Koirapesula Kenai, Helsinki

VARAA  - MAKSA  - AVAA



Yhteydenotot

Pindora: 
pekka.rintamaki@pindora.fi

Asio: 
tom.ojala@asio.fi

ASIOLLA VARATAAN – PINDORALLA AVATAAN

Käyttäjävideo, Espoon kaupunki – EJY – Tilat palveluna
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4

Katso video, miten ovi aukeaa varauksellesi Pindoralla !

mailto:pekka.rintamaki@pindora.fi
mailto:tom.ojala@asio.fi
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
https://www.asio.fi/vid/Kokeilu_EJYn_tiloissa_315813906_720x1280_F30.mp4
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