
 

 

Mercantus TimeWorks® C15 -ominaisuusluettelo 

Ominaisuusluettelon kohderyhmä: Kaupunkien ja kuntien varausprosessit 

Yleiskuvaus 

Alansa jättiläinen taipuu lähes kaikkeen, mitä mielikuvitus voi tuottaa. Jokainen kaupunki ja kunta on 

yksilöllinen, joten myös toiminnanohjausjärjestelmän pitää taipua helposti yksilöllisiin tarpeisiin. 

Ohjelmistoasennuksen ominaisuudet riippuvat yleensä varausprosessien määrittelystä eri käyttäjäryhmien 

näkökulmasta, mutta myös valmiita kustannustehokkaita asennuspaketteja löytyy runsaasti. Mikäli tarpeet 

muuttuvat, niin ominaisuuksia on otettavissa käyttöön tarpeen mukaan eri käyttäjäryhmille, mutta 

perusajatuksena on pitää ohjelmisto mahdollisimman helppokäyttöisenä jokaiselle käyttäjäryhmälle ilman 

turhia toimintoja. Kuntaportaalin toteutusmahdollisuus varmistaa kunnan/kaupungin yksilöllisen 

verkkokauppatoteutuksen kaikkiin sen tarjoamiin palveluihin maksamisprosessein.  

Varausprosessit ja varusinformaation tallennus varauslomakkeella: 

-Yksilölliset varausprosessit eri käyttäjäryhmille (esim. asiakas, kuntalainen, kunnan työntekijä jne.) 

-Varauslomakkeella yhdistetään varaukselle varaaja (esim. asiakas) ja varattavat kohteet (resurssit) 

-Varattavia kohteita voivat olla mm. neuvottelu-, työ- ja urheilutila tai asiakaspalveluun tarkoitettu 

työhuone, laite, tavara (kappalemääriin perustuvat tuotteet), henkilö, ajoneuvo tai kaikkien varattavien 

resurssien yhdistelmät 

-Varattavan kohteen monimuotoinen hakukone mm. alueen, toimialueen, soveltuvuuden (esim. koulutus, 

koripallo jne.) tai varusteiden pohjalta (esim. dataprojektori, äänenvahvistin, jne.) 

-Varausten luokittelumahdollisuus esim. varaajaryhmän mukaan, joka voi vaikuttaa esimerkiksi tilastointiin 

ja hinnoitteluun 

-Varaukset voidaan kohdistaa päivään, kellonaikaan tai päivämääräväliin 

-Varaukselle voidaan tallentaa vain alkupäivä, jolloin syntyy päättymätön varaus 

-Varaukset tallennettavissa yksittäisenä, toistuvana (vakiovuorot esim. joka viikon maanantai) tai avoimina 

-Toistuvien varausten (vakiovuorot) muokkaus valitulta aikaväliltä 

-Toistuviin varauksiin määriteltävissä vapaasti toistuvuus esim. päivä-, viikko-, kuukausi- tai vuositasolla  

-Mahdollisuus antaa tilalle varauskausi, johon esim. urheiluseurat voivat ehdottaa itselleen vakiovuoroja 

-Varauksen hylkäys- ja hyväksyntä prosessit (esim. varausehdotusten hallinta) 

-Hylättyjen varausten hakukone 

-Varauksen hylkäyksen historiatietojen säilytys (esim. varauksen peruutuksesta jää historiamerkintä) 

-Muokattavat viestipohjat varauksen hyväksymisestä tai hylkäyksestä 

-Kalenterikutsujen hallinta (varauksesta voidaan luoda kalenterikutsut) 

-Erilaisten lisäpalvelujen hallinta (mm. ravintolatarjoilujen hallinta) 

-Varattavien kohteiden yhdistelmävarausten hallinta (yksi varaus voi sisältää kaikki tarvittavat resurssit) 

-Resurssien eroavien aikataulutusten hallinta (esim. aamulla auditorio, iltapäivällä neuvottelutila) 

-Asiakastietoihin tallennettavissa varauksen oletusaika (esim. 2 tuntia) 

-Varaus tallennettavissa tarjousmuotoon (tarjous myös tulostettavissa/lähetettävissä) 

-Uuden varaajan eli vaikkapa asiakkaan, organisaation, kustannuspaikan pikaperustaminen 

varauslomakkeen kautta 

-Erilaisten yhteystietojen pikaetsintä asiakasrekisteristä 

-Varauslomakkeen täydennettävät tietuekentät valittavissa (tarpeiden mukainen varauslomake) 

-Varaukselle asetettavissa ”viimeistään valmis” päivämäärä (esim. järjestelyaikojen hallintaan) 

 



 

 

-Varauksen tilanteen pikavalinta (esim. vahvistettu, avoin, kiireellinen jne.) 

-Varaustilanteiden vapaa muokkaus (vaikuttaa kalenterinäkymän aikajanojen väritykseen) 

-Päällekkäisten varausten automaattinen tunnistus (asetuksista voidaan sallia tai estää) 

-Pikavalinnat tehtäväkuvaukselle ja lisätiedoille (asetuksista voidaan luoda erilaisia valmiita kuvauspohjia) 

-Resurssien hinnoitteluautomatiikka, jolle vain mielikuvitus voi asettaa rajat  

-Erilaisten käyttäjäryhmien tai varaustyyppien yksilölliset hinnoitteluprosessit 

-Mahdollisuus hinnoitella resurssit suoraan varauslomakkeelle riittävillä käyttöoikeuksilla 

-Laskutusnimikkeiden haku nimikerekisteristä (ehdottaa mm. asiakkaalle määriteltyä alennusprosenttia)  

-Laskutusnimikkeiden vapaa kirjoitusmahdollisuus 

-Käyttäjäkohtainen kustannuspaikan valinta käyttäjätiedoista 

-Käyttäjälle tallennettavissa useita kustannuspaikka) 

-Raportoitujen tuntien ja kulukorvausten siirtomahdollisuus suoraan laskutusriveille  

-Tiedostojen tallennusmahdollisuus (esim. kuvat, ohjeet) 

-Varauksen lokitiedot (kuka on muokannut mitä ja milloin) 

-Varauksen tai varauskokonaisuuksien kopiointi uuden varauksen pohjaksi 

-Vierailijoiden hallinta ja vierailijarekisteri (esim. kaupungintalon vieraat) 

-Optiona mm. automatisoitu vierailijoiden hallinta (esim. automaattiset aulapalvelut) 

Tapahtumien luonti ja niiden hallinta: 

-Järjestelmään voidaan luoda erilaisia tapahtumia, joissa on osallistujamäärä 

-Tapahtuma voidaan luoda toistuvana (esim. joka maanantai klo 18-19) 

-Osallistujat voidaan liittää tapahtumaan riittävillä käyttöoikeuksilla tai vaihtoehtoisesti voivat itsenäisesti 

liittyä tapahtumaan vaikkapa kuntaportaaliin kautta (verkkokauppa) 

-Tapahtumien hinnoittelumahdollisuus 

-Optiona tapahtuman maksujen-, lipunmyynnin ja kulunvalvonnan hallinta 

-Tapahtuman varausvahvistusten hallinta 

Asiakkaiden varauksille suunnattu kuntaportaali (verkkokauppa): 

-Mahdollisuus luoda asiakkaille tai muilla käyttäjäryhmille yksilöllinen käyttöliittymä ja verkkokauppa 

-Portaali toteutetaan kunnan tai kaupungin ilmeen mukaisena responsiivisenä kokonaisuutena 

-Reaaliaikaisten rajapintojen avulla käyttöliittymä ja verkkokauppa voidaan toteuttaa myös kolmansien 

osapuolien toimesta (esim. mainostoimisto) 

-Optiona standardoitu asiakasnäkymä (kustannustehokas) 

-Verkkokauppa soveltuu mm. tilojen, palvelujen ja erilaisten muiden resurssien varauksiin/maksamisen 

-Optiona mm. mobiililiput, lipunmyynti (esim. tapahtumakohtaisesti tai vaikkapa sarjalippujen hallinta) 

-Tilojen, palvelujen ja muiden resurssien monimuotoiset hakukoneet 

-Haku voidaan suorittaa mm. ajanjakson, resurssityypin (esim. tila), alueen (esim. kaupunginosa), 

osallistujamäärän,  resurssiryhmän (esim. kokoustilat), soveltuvuuden (esim. koulutus, koripallo) tai 

varusteiden pohjalta (esim. taulutelevisio) jne. 

-Kaupungin tai kunnan sivustolle voidaan upottaa erilaisten resurssien kalentereita 

-Optiona mm. sopimusten luonti (esim. vuokrasopimus) 

-Tapahtumiin osallistumiset (esim. tapahtumaan luodaan paikkamäärä, johon voi asiakas voi osallistua) 

-Lipunmyynnin ja kulunvalvonnan hallintaprosessit (esim. tapahtumat, uimahalli) 

-Tarpeiden mukaiset kalenterinäkymät (esim. päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosi) 

-Soveltuu mobiilikäyttöön (esimerkiksi älypuhelimella toimivat varausprosessit) 

 



 

 

-Asiakas voi rekisteröityä palveluun (optiona varaaminen ilman rekisteröintiä) 

-Asiakas voi rekisteröityä eri rooleissa (esim. kuntalainen, urheiluseura, yritys jne.) 

-Asiakas voi tehdä varauksia ja maksaa niitä myös ilman rekisteröintiä (mikäli näin halutaan) 

-Asiakkaiden omien varausten hallinta (esim. varauksen peruutukset sallituissa rajoissa) 

-Rekisteröityneiden asiakkaiden hyväksymisprosessit (rekisteröinti voidaan hyväksyä tai hylätä) 

-Tunnistautumisjärjestelmiin runsaasti erilaisia vaihtoetoja (esim. Suomi.fi) 

-Esimerkiksi Paytrail-integraatio erilaisten maksumuotojen hallintaan (esim. luottokorttimaksut) 

-Mahdollisuus tehdä varausehdotuksia tai toistuvia varausehdotuksia esim. varauskaudelle 

-Automaattiset sähköpostivahvistukset ja kalenterikutsut varauksesta 

-Optiona mm. SMS-vahvistus- ja muistutusviestit 

-Kielialueiden hallinta (esim. suomi, ruotsi, englanti) 

Tarjousten käsittely: 

-Varaus tallennettavissa tarjoustilaan, josta se on nopeasti tallennettavissa varaukseksi 

-Varauksesta tulostettavissa tai lähetettävissä esitäytetty tarjous PDF-muodossa 

-Tarjous tallennettavissa tiedostonhallintaan tai vaikkapa asiakastietoihin 

-Optiona yksilölliset tarjouspohjat 

-Optiona myyntitoiminnan ohjaus (CRM) 

-CRM-työkalut sisältävät mm. myynnin ryhmäkalenterin, sähköpostimarkkinoin työkalut jne. 

Sähköpostipohjien hallinta: 

-Varauksesta lähetettävissä esim. varausvahvistus sähköpostilla (optiona SMS-viestit)  

-Sähköpostiviestin hallintajärjestelmä (muokattavissa mm. viestin sisältö, kielialue jne.) 

-Varausvahvistukseen liitettävissä tiedostoja tai vaikkapa kalenterikutsu 

-Viestipohjaan voidaan tallentaa automaattisesti mukana lähteviä liitetiedostoja 

-Lähetettävän varausinformaation pikavalinta  

-Pikavalinnalla määriteltävissä kenelle viesti lähetetään 

-Tekstieditori lähetettävän viestin muotoiluun ja muokkaukseen 

-Lähetettyjen viestien lokitietojen säilytys 

Monipuolinen varausten hakukone: 

-Hakusuodattimina mm. varaaja, varattava, nimi, aikaväli, projekti, osoite, varauksen tilanne jne. 

-Monimuotoinen hakujen järjestely ja hakuinformaation valinnat 

Kaupungin tai kunnan työntekijöiden kalenterinäkymät: 

-Kalenterissa monimuotoiset päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät 

-Esitystapoina mm. aikajanamuotoinen kalenteri tai resurssikohtainen kalenteri 

-Aikajanoille määriteltävissä näkyvä informaatio (esim. varaajan nimi, aika tai päivämäärä jne.) 

-Aikajanoille vapaasti määriteltävät värikoodit varauksen tilanteeseen (esim. alustava varaus, vahvistettu) 

-Aikajanojen varaustilanteiden värikoodien prioriteettien hallinta 

-Kalenterinäkymässä aikavälin pituuden valinta (esim. kuukausinäkymässä 75 päivää) 

-Vapaasti määriteltävissä, mitä kalenterissa näkyy ja missä järjestyksessä 

-Erilliset kalenterinäkymät mm. resursseille, varaajille/asiakkaille ja projekteille 

-Valittujen resurssiryhmien rinnakkainen vertailu (jos tarvitaan eri tyyppisiä resursseja samalle varaukselle) 

-Kalenterin viikkonumerointi, arkipyhien automaattinen ja manuaalinen hallinta 

 



 

 

-Kalenterin pikasiirtymistoiminnot (esim. yhdellä näpsäytyksellä siirtyminen kuluvaan päivään) 

-”Vedä ja pudota” -tekniikka varausten helppoon siirtoon vaikkapa resurssilta toiselle 

-”Vedä ja pudota” -tekniikan aikasiirtymien hallinta (esim. 15 min tai 1h jaksoissa) 

-Vietäessä hiiri varauksen päälle, niin aukeaa ponnahdusikkuna, jossa ovat varauksen tarkennetut tiedot 

-Ponnahdusikkunan tiedot varauksesta ovat asetuksista vapaasti määriteltävissä 

-Varausresurssien aikarajoitusten näyttäminen (esim. varattavissa klo 8-10 ja klo 16-20 välisenä aikana) 

-Varausesteiden näyttäminen kalenterissa (esim. remontti) 

-Varattavien resurssien varauspituuden näyttäminen (varattavissa esim. 60min. kerrallaan) 

-Avointen varausten hallinta (ei määriteltynä kalenteriaikaa) 

-Maantieteellinen tai toimialuekohtainen jaottelu (puurakenne, jossa rajoittamaton määrä alatasoja) 

-Kalenterialueeseen kohdistettavissa mm. varauksia, resursseja sekä varaajia 

-Kalenterissa näkyvien resurssiryhmien pikavalinta (esim. pelkät neuvottelu- tai urheilutilat) 

-Kalenterissa voivat näkyä resurssien tai projektien varatut tuntimäärät 

-Kalenterinäkymä toimii mobiililaitteilla (esim. tablettitietokone, kännykkä) 

Varattavien resurssien hallinta (varattava kohde): 

-Varattavina kohteina voi olla mm. tila, tilakokonaisuudet, laite, tavara, palvelut, tapahtuma, henkilöt jne.  

-Monimuotoiset tila-, tavara-, laite-, henkilö-, paikka- ja ajoneuvo-rekisterit resurssitietojen hallintaan 

-Resurssien ryhmittelymahdollisuus (esimerkiksi ”urheilutilat” ”neuvottelutilat” ”koulut” ”uimahalli”)  

-Resurssiryhmän kalenterinäkyvyyden asetus ja niiden järjestyksen asetus eri näkymissä  

-Varattavien yhdistelmätilojen ja tilanosien hallinta (esim. urheilutila voi muodostua useista osista) 

-Tavararesursseihin voidaan liittää saldojen seuranta (vaikkapa 100 tuolia) 

-Tila- tai tapahtumaresursseihin voidaan liittää mm. paikkamäärien hallinta 

-Tapahtumaresurssiin voidaan liittää ilmoittautumisprosessit (tapahtumaan osallistujat) 

-Varauskohteiden tallennus yhdelle tai useammalle alueelle (esim. henkilö varattavissa kahdelle alueelle) 

-Alueelliseen jakoon täysin vapaasti muokattava puurakenne, joka voi sisältää rajattoman määrän alialueita 

-Alueellisella jaolla voidaan hallita vaikkapa kuntayhtymän maantieteellisiä alueita tai toimintaympäristöjä 

-Resurssien toimintatyyppien hallinta, jota voidaan käyttää hakukriteerinä 

-Toimintaympäristöt voivat olla esimerkiksi tila, joka soveltuu vaikkapa koripalloon tai koulutukseen 

-Resurssien sertifikaattien hallinta (hälytys vaikkapa tilan yleishuollosta jne.) 

-Henkilöresurssien osaamisen hallinta (esim. vaikkapa kieli, jonka osaamista varauksessa tarvitaan) 

-Resurssien ominaisuuksien/varustelun hallinta (esim. tilassa olevat varusteet) 

-Ominaisuuksia/varusteita voidaan käyttää hakukriteerinä vaikkapa kuntaportaalissa 

-Resursseihin kohdistettujen palvelujen hallinta (mm. vaikkapa tilaan kohdistuvat palvelut) 

-Tiloihin kohdistuvien ravintolapalvelujen hallinta (esim. hinnastot, tarjoilujen hakukone, tarjoilujen kuvat) 

-Varattavalle resurssille voidaan sallia tai kieltää päällekkäiset varaukset 

-Maksimi päällekkäisten varausten asetus (esim. tilaan voidaan ottaa maksimissa 10 vierasta) 

-Tilalle ja resursseille annettavissa status ”varaaminen vaatii erityisoikeuden”. Näin voidaan vaikkapa 

auditorion varaukset hoitaa keskitetysti tehtävään määrättyjen henkilöiden kautta 

-Resurssien saatavuuden hallinta esimerkiksi viikkoprofiilien avulla 

-Viikkoprofiileihin voidaan luoda varausajankohtia (esim. saatavilla maanantaina klo 8-10 ja klo 17-19) 

-Viikkoprofiileihin voidaan luoda poikkeavia ajanjaksoja (esim. kesäkausi) 

-Viikkoprofiilin kopiointi uuden profiilin pohjaksi (esim. poikkeavan ajanjakson hallinta) 

-Varattavan ajanjakson pituuden hallinta (esim. 60 minuuttia, 3 tuntia, viikko, viikonloppu) 

 

 



 

 

-Resurssikohtainen varausaikojenhallinta, jonka avulla voidaan rajoittaa, että tila tulee varata vaikkapa kaksi 

vuorokautta etukäteen, mutta ei kuitenkaan yli 6kk päähän 

-Resurssille (esim. kuntosali) tai resurssiryhmille (esim. kokoustilat) voidaan luoda yksilöllisiä hinnastoja 

-Hinnastojen hyvin monimuotoinen hallinta (voidaan hinnoitella lähes kaikki mitä mielikuvitus voi tuottaa) 

-Tallennettuja hinnastoja voidaan liittää useisiin kohteisiin 

-Erilaisten verotuskantojen hallinta (esim. tilavaraukset, ravintolavaraukset jne.) 

-Kategorian avulla voidaan hallita resurssin eri hinnastoja (esim. kuntalaiset, urheiluseurat, tapahtumat) 

-Resurssien tuoterakenteiden hallinta (varaus vois sisältää vaikkapa tilat, välineet ja palvelut) 

-Erilaisten resurssien dokumenttien tallennus tiedostonhallintaan (esim. kuvat ja ohjeet) 

-Tallennettuja dokumentteja voidaan hyödyntää esim. kuntaportaalissa, tarjouksissa tai vahvistus viesteissä 

Resurssien varaajien hallinta (esim. asiakas, virkamies jne.): 

-Varaajatyyppeinä voi olla mm. asiakas, organisaatio, henkilö, järjestelmän käyttäjä tai kustannuspaikka  

-Varaajaryhmien monimuotoiset näkyvyys- ja ryhmittelyasetukset 

-Erilaisten varaajatyyppien hallintaan monimuotoiset rekisterit 

-Organisaatio rekisterissä rajoittamaton määrä yhteyshenkilöitä ja osoitteita yms. 

-Kustannuspaikoilla voidaan hallita vaikka varausesteitä tai tapahtumia  

-Varaajien ryhmittelymahdollisuus (vaikkapa hinnoitteluelementtien hallintaan) 

-Yksilöllinen varaajien tai varausryhmien hinnoittelu tai vaikkapa alennusten hallinta 

-Asiakastietoihin tallennettavissa maksava organisaatio, mikäli poikkeaa asiakastiedoista 

-Laskutusasiakkaan maksuehtojen hallinta (esimerkiksi oletus maksuehto ja poikkeamat) 

-Sisäisten varauksien kustannuspaikkojen hallinta (varaajalle voidaan tallentaa oletuskustannuspaikat) 

-Varaajien monimuotoiset käyttöoikeusmäärittelyt (esim. voidaan luoda erilaisia varausnäkymiä) 

-Oletusresurssin tallennus (tallennetavissa mm. resurssit, joita ohjelmisto ehdottaa ensisijaisesti varaajalle) 

-Oletuskeston tallennusmahdollisuus (esim. varauksen on sovittu kestävän kaksi tuntia) 

-Projektien tallennus (vaikkapa useita kohteita tai koulutuksia, joihin asiakas on osallisena) 

-Varaushistorian selailu (monimuotoinen varaushistorian hakukone) 

-Erilaisten dokumenttien tallennus tiedostonhallintaa (esimerkiksi sopimukset) 

-Järjestelmä on yhteensopiva GDPRS-lainsäädännön kanssa (henkilötietojen käsittely) 

Raportit kaikesta toiminnasta: 

-Yksilöllisten räätälöitävien raporttien luontimahdollisuus kaikista tietokantaan tallentuvista tiedoista 

-Perusraportteina mm. resurssien käyttöasteet, asiakkaan varaukset, kaikki varaukset) jne. 

-Muita valinnaisia raportteja mm. laskutus- ja projektiraportit, työ- ja vierailijalistat jne. 

-Kävijätilastot (esim. vierailijaryhmät, vierailijoiden määrä jne.) 

Käyttöoikeuksien määrittely: 

-Perustasoina; mm. pääkäyttäjä, kaupungin johto, kaupungin työntekijät, sihteerin lisäoikeudet, 

erikoistilojen varausoikeus, määriteltyjen urheilutilojen hallinta, ravintolatoimija, luokkatilojen hallinta, 

asiakkaiden hallinta, ulkoiset käyttäjät, katselijat tai näiden yhdistelmät 

-Helposti rajattavissa, mitä resursseja ja miltä alueelta käyttäjä tai käyttäjäryhmä voi varata 

-Helposti luotavat yksilölliset käyttöoikeus tasot, eli jokaiselle käyttäjäryhmälle tai henkilöresurssille 

voidaan määritellä täysin yksilölliset käyttöoikeudet ja näkymät  

-Kaikkiin ohjelmiston ominaisuuksiin voidaan antaa luku-, muokkaus-, luontioikeus tai vaihtoehtoisesti 

kokonaan kieltää valittuun ominaisuuteen pääsy 



 

 

-Mahdollisuus avoimeen kalenteriin (esim. näkymä, josta nähdään kokonaistilanne) 

-Käyttöoikeudella voidaan myös valita esimerkiksi käyttäjäkohtaisesti kielialue 

Kertatunnistautuminen ja MS Outlook integraatio: 

-Liitännät erilaisiin kertakirjautumisjärjestelmiin (AD, Virtu, HAKA, Microsoft jne.) 

-Kertakirjautumis mahdollisuus useista eri lähteistä ja organisaatioista samaan järjestelmään 

-Kaksisuuntainen MS Outlook integraatio esimerkiksi neuvottelutilavarauksiin (O365, Exchange) 

Liitännät eli integraatiot erilaisiin kolmansien osapuolien järjestelmiin  

Esimerkkejä integraatio- ja tiedonsiirtoratkaisujen toteutuksista: 

-Integraatiot erilaisiin laskutus- ja toiminnanohjausjärjestelmiin (mm. CGI ProEconomica, Netvisor, SAP) 

-Integraatiot erilaisiin kassajärjestelmiin (mm. Winpos, Kassamagneetti)  

-Integraatiot mm. automaattisiin aulapalveluihin (Systam) 

-Tiedonsiirrot mm. koonti- ja ovenpielinäyttöihin (esim. tiedot kokoustilan/tilojen aikatauluista) 

-Tiedonsiirrot erilaisten IOT-ratkaisujen välillä (esim. sensorit, mittalaitteet) 

-Tiedonsiirrot erilaisten käyntiporttien, sekä lukitus- ja kulunvalvonnan ratkaisujen välillä 

-Sähköisten ovikoodien hallinta 

-Optiona yksilölliset integraatio- tai tiedonsiirron ratkaisut erilaisiin kolmannen osapuolen ohjelmisto- tai 

laiteratkaisuihin 

Tietojen tuonti ja vienti TimeWorks-ohjelmistoon 

-Tietojen tuonti nykyisistä järjestelmistä tai tietojen vienti käytössä oleviin järjestelmiin 

-Tiedontuonti mm. asiakkaista, käyttäjistä, resursseista, laskutusnimikkeistä 

-Varausten tuonti/vientityökalut mm. Excel-, CSV-, Outlook- ja TimeWorks-tiedostoista 

-Tietojen tallennus Excel/CSV-muotoon TimeWorks -järjestelmästä mm. tiedon jälkikäsittelyn tarpeisiin 

Eikö vieläkään riitä? Ei hätää, koska järjestelmään on helposti luotavissa yksilöllisiä lisätoiminnallisuuksia  

-Yksi suurimmista innovaatioistamme on moduuliteknologia, jonka avulla voidaan kustannustehokkaasti 

luoda uusia yksilöllisiä ominaisuuksia tai toimintaprosesseja niin, että ne eivät vaaranna tulevien 

ohjelmistoversiopäivitysten saatavuutta 

-Saatavilla runsas valikoima valmiita moduuleja (lisätoiminnallisuuksia), kuten vaikkapa kulttuurialojen 

opasvaraukset  (esim. museot, eläintarhat), ajoneuvojen ja laitteiden varaukset varausnäkymät jne. 

-Lisäksi ohjelmiston perusmuokkauskoneisto sisältää noin 600 muokkausvaihtoehtoa  

-Ohjelmiston perusmuokkauskoneisto toimii ”rasti ruutuun” periaatteella 

-Muokkauskoneiston avulla voidaan mm. luoda yksilöllisiä varauslomakkeita / varausprosesseja, lisätä 

yksilöllisiä tietue kenttiä tai vaikkapa poistaa niitä. 

Tämä ominaisuusluettelo sisältää vain pienen osan kaikesta toiminnallisuudesta!  

Vain mielikuvitus on ainoa rajoittava tekijä järjestelmän täydelliseen hyödyntämiseen. 


