
▪ Asio tilavaraustiedot iDiD -infonäytöille
▪ Näyttöjen sisällönhallinta iDiD Asio Connectorilla

© Asio-Data Oy 2022
Päivitetty 8.4.2022



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 ja iDiD -infonäytöt

Varaukset luetaan Asiosta tosiaikaisesti iDiD -infonäytöille

▪ Varaukset koonti- ja ovenpielinäytöille.
▪ Kustomoitavat sisältöpohjat infonäytöille.
▪ Helppokäyttöinen sisällönhallintaohjelma.
▪ Näyttöjen hätäviestintä.
▪ Näyttölaitteet asennettuina.
▪ Näyttöjen ja sisällönhallinnan tuki- ja koulutuspalvelut.

Helppo näyttöjen sisällönhallinta iDiD Asio Connectorilla

▪ Tuotteistettu iDiD Asio Connector -sisällönhallintaohjelma.
▪ iDiD Asio Connectorilla infonäyttöjen sisällönhallinta on 

tehty erittäin helpoksi.
▪ Asio Connector yhdistää automaattisesti Asioon ja lukee

tilavaraukset iDiD -infonäytöille Asiosta.
▪ iDiD Editorilla näyttöjen sisältönäkymät tuotetaan ilman

ohjelmointitaitoja.

Asio + iDiD = infonäyttöjen kokonaisratkaisu

ASIOLLA VARATAAN – iDiD ESITTÄÄ VARAUKSET



Varaukset koonti- ja ovenpielinäytöille

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

Tilakohtaiset varausnäkymät näytöillä



Helppo sisällönhallinta Asio Connectorilla

▪ 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 Asio Connector

▪ Asio Connector lukee Asiosta varausten tiedot.
▪ iDiD Editorilla luodaan näyttöjen sisältöpohjat ja näyttönäkymät.
▪ Varaukset esitetään iDiD –infonäytöillä tosiaikaisesti.

Näyttönäkymän teko 15 minuutissa



Asio Connectorin käyttöönotto on helppoa

iDiD Asio Connectorilla haet tilojen varaustilanteen
Asio varausjärjestelmästä helposti infonäytöille.

Käytön aloitus ja rekisteröinti

Asio Connectorin käyttö vaatii rekisteröitymisen. 
Rekisteröidäksesi Asio Connectorin ota yhteyttä iDiD -tukipalveluun tuki@idid.fi. 

iDiD tarvitsee rekisteröintiä varten Asiosta (asio@asio.fi) seuraavat tiedot:
• Asio API-osoite
• Asio API-avain

Kun Asio Connector on rekisteröity käyttöön, 
voit jatkossa määritellä rakennukset, tilat ja ulkoasun, joita iDiD -infonäytöllä esitetään.

Asio Connectorin käyttöohjeet
https://tuki.idid.fi/asio-connector

Asio Connectorin käyttö
Aloita käyttö osoitteessa https://asio.idid.fi/

mailto:tuki@idid.fi
mailto:asio@asio.fi
https://tuki.idid.fi/asio-connector
https://asio.idid.fi/


iDiD hätäviestintä

Perustoiminnallisuudet
▪ Valmiit, helposti muokattavat vaaratilannepohjat.
▪ Yksilöidyt poistumiskartat kullekin näytölle.
▪ Tosiaikainen päivittyminen.



iDiD -infonäytöt valmiiksi asennettuna

Tehokas toistin kaikkeen tarpeeseen

▪ Toistin näyttää sisällön näytöllä.

iDiD tukipalvelu

▪ Tuki ja käytön avustaminen Suomen kielellä.

▪ Toistinten valvonta ja etähuolto.

Johtavien laitevalmistajien näyttölaitteet

▪ 24/7 käyttöön soveltuva infonäyttö.

▪ Kokoluokka käyttötarpeen mukaan.

Veloituksettomat käyttökoulutukset

▪ Joka perjantai klo 13:00.



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/


Yhteydenotot

www.asio.fi , tom.ojala@asio.fi

Ari Asukas

Tom Ojala

www.idid.fi , ari@idid.fi
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