
 

 

Mercantus TimeWorks® ominaisuusluettelo (T15) 

Yleiskuvaus 

Alansa jättiläinen taipuu lähes kaikkeen, mitä mielikuvitus voi tuottaa. Ohjelmistoasennuksen ominaisuudet 

riippuvat organisaatiokohtaisesta määrittelystä sekä toimialakohtaisesta asennuspaketista. Mikäli tarpeet 

muuttuvat, niin ominaisuuksia on otettavissa käyttöön tarpeen mukaan, mutta perusajatuksena on pitää 

ohjelmisto mahdollisimman helppokäyttöisenä ilman turhia toimintoja. 

Varattavien resurssien hallinta (varattava kohde): 

-Varattavina kohteina voi olla henkilö, ajoneuvo, laite, paikka, tavara, tapahtuma tai näiden yhdistelmät 

-Tavararesursseihin voidaan liittää saldojen seuranta (vaikkapa 100 muuttolaatikkoa) 

-Tilaresursseihin voidaan liittää paikkamäärien hallinta 

-Tapahtumaresurssiin voidaan liittää ilmoittautumisprosessit (tapahtumaan osallistujat) 

-Monimuotoiset henkilö-, paikka-, laite-, tila-, tavara- ja ajoneuvorekisterit resurssitietojen hallintaan 

-Resurssien ryhmittelymahdollisuus (esimerkiksi ”huoltomiehet” ”työkoneet” ”ajoneuvot” ”urheilutilat”)  

-Resurssiryhmän kalenterinäkyvyyden asetus (näkyy, ei näy) 

-Ryhmien ja resurssien järjestyksen määrittely kalenterinäkymässä 

-Varauskohteiden alueellinen tai toimintatyyppien jaottelumahdollisuus (vaikkapa liiketoiminta-alueet) 

-Resurssien sertifikaattien hallinta (hälytys vaikkapa katsastuksesta, työluvan umpeutumisesta jne.) 

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

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

-Ominaisuuksia/varusteita voidaan käyttää hakukriteerinä 

-Resurssien varausmuotojen hallinta (mm. käännettävä kieli, tilan muotojen määrittely jne.) 

-Erilaisten resurssien palvelujen hallinta (mm. vaikkapa tilaan kohdistuva ravintolapalvelu) 

-Resurssien saatavuuden viikkoprofiilin luontimahdollisuus 

-Monimuotoinen saatavuuden hallinta (esim. saatavilla maanantaina klo 8-14 ja klo 15-16) 

-Varausjaksojen hallinta (esim. 60 minuuttia, 3 tuntia, viikko, viikonloppu) 

-Resurssille tai resurssiryhmille voidaan luoda yksilöllisiä hinnastoja 

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

-Kategorian avulla voidaan hallita resurssin eri hinnastoja (esim. kanta-asiakkaat, normaalit asiakkaat) 

-Resurssien tuoterakenteiden hallinta (sisältää vaikkapa muuttomiehen, auton ja 10 muuttolaatikkoa) 

-Asiakkaan alle tallennettava laiterekisteri (esim. asiakkaan laite jota pitää huoltaa) 

-Erilaisten resurssien dokumenttien tallennus tiedostonhallintaan 

Resurssien varaajien hallinta (kohteiden varaaja): 

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

-Varaajaryhmien monimuotoiset näkyvyys- ja sijaintiasetukset (esim. varaukset näkyvät kalenterissa) 

-Erilaisten varaajatyyppien hallintaan monimuotoiset rekisterit 

-Rajoittamaton määrä yhteyshenkilöitä ja osoitteita 

-Kustannuspaikoilla voidaan hallita vaikka varausesteitä tai varauskohteita  

-Varaajien ryhmittelymahdollisuus (vaikkapa hinnoitteluelementtien hallintaan) 

-Yksilöllinen varaajien tai varausryhmien hinnoittelu tai vaikkapa alennusten hallinta 

-Varaajatietoihin tallennettavissa maksava organisaatio 

-Varaajan maksuehtojen hallinta 

-Varauksen maksavien tahojen hallinta (esim. maksava organisaatio poikkeaa varaajatahosta) 

 



 

 

 

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

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

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

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

-Varaushistorian selailu (monimuotoinen varaushistorian selailu) 

-Erilaisten dokumenttien tallennus tiedostonhallintaa 

Asiakasrekisterin CRM-laajennus: 

-Asiakkaaseen kohdistuneiden myyntitoimenpiteiden tallennus, selailu ja yhteenveto  

-Asiakasryhmän, tilan, tapahtumatyyppien ja tuoteryhmien tallennus 

-Asiakaskohtaisten tiedostojen tallennus (esim. määrittelyt, tarjoukset, kuvat)  

-Asiakkuuden myyjätietojen tallennus ja myyntitulosten seuranta 

-Kauppojen toteutumisennusteiden ja toteutuneen myynnin seuraranta 

-Myynnin ryhmäkalenteri ja myyjän oma kalenteri 

-Myyjäkohtaisten myyntitapahtumien ja myyjän asiakkuuksien listaus  

-Aikaleima (luotu, muokattu)  

-Sähköpostiosoitteiden haku monimuotoisten suodattimien avulla 

-Sähköpostiosoitteiden tallennus esim. Excel/CSV-muotoon. (mm.).  

-Asiakkaiden hakukone mm. asiakastilan, ryhmän ja nimen mukaan 

Projektien hallinta: 

-Luotavissa erilaisia projekteja ja projektien alatasoja (esim. koulutus, joka sisältää useita koulutusvaiheita) 

-Projektille tallennettavissa mm. projektin vaiheet, vaiheiden kestoarviot ja toteuma raportoinnin pohjalta 

-Projektille tallennettavissa mm. asiakas, yhteyshenkilöt, dokumentit 

-Raportilla mm. projektien toteuma (esimerkiksi projektiin käytetyt tuntimäärät, kustannukset jne.) 

-Projektien toteuman ja suunnittelun seuranta mm. kalenterinäkymässä 

Monimuotoiset kalenterinäkymät: 

-Kalenterissa mm. päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät 

-Vapaasti määriteltävissä, mitä kalenterissa näkyy ja missä järjestyksessä 

-Erilliset kalenterinäkymät mm. resursseille, varaajille ja projekteille 

-Monimuotoiset kalenterin esitystavat (mm. aikajanamuotoinen kalenteri tai resurssikohtainen kalenteri) 

-Aikanäkymien vapaa muokkaus (esim. päivänäkymässä näkyy 3 päivää tai viikkonäkymässä 14 päivää) 

-Valittujen resurssien rinnakkainen vertailu (jos tarvitaan useita resursseja samaan tapahtumaan) 

-Kalenterin viikkonumerointi, arkipyhien automaattinen ja manuaalinen hallinta jne. 

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

-”Vedä ja pudota” -tekniikka varausten helppoon siirtoon 

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

-Asetus, jolla voidaan siirtää automaattisesti keskeneräiset varaukset kuluvaan päivään 

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

-Ponnahdusikkunan tiedot ovat asetuksista määriteltävissä 

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

-Vapaasti määriteltävät värikoodit varauksen tilanteeseen (esim. alustava varaus, vahvistettu jne.) 

-Varaustilanteiden värikoodien prioriteettien hallinta (esim. varattu, laskutettu, palautettu) 

-Varausresurssien aikarajoitusten näyttäminen (esim. varattavissa klo 8-16) 

-Varausresurssien varausaikojen eli ”varausslottien” näyttäminen (varattavissa esim. 60min. kerrallaan) 



 

 

-Menneiden varausten näkymät, joita ei ole kuitattu valmiiksi 

-Avointen varausten ja työjonojen hallinta (ei määriteltynä kalenteriaikaa) 

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

-Alueeseen kohdistettavissa, varauksia, resursseja sekä varaajia 

-Kalenterissa näkyvien resurssiryhmien pikavalinta 

-Kalenterissa voivat näkyä resurssien tai projektien varatut tuntimäärät 

Varusinformaation tallennus varauslomakkeella: 

-Varauslomakkeen täydennettävät tietuekentät valittavissa (tarpeiden mukainen varauslomake) 

-Varauslomakkeelle voidaan vapaasti lisätä tarpeiden mukaisia tietuekenttiä  

-Varauslomakkeella yhdistetään varaukselle varaaja ja tarvittavat resurssit eli varattavat kohteet 

-Varaus kohdistettavissa alueeseen, kategoriaan ja projektiin 

-Varattavien määrän asetus (esim. kaksi asentajaa, auto, työkalu) 

-Resurssien eroavien aikataulutusten hallinta (esim. aamulla huoltotyö, iltapäivällä neuvottelu)  

-Monimuotoinen varaajien hakukone (suodatusperusteina mm. nimi, asiakasnumero, alue, osoite)  

-Uuden varaajan eli vaikkapa asiakkaan pikaperustaminen varauslomakkeen kautta 

-Erilaisten yhteystietojen pikaetsintä asiakasrekisteristä 

-Varaukset tallennettavissa yksittäisenä, toistuvana tai avoimeen työjonoon  

-Varaukset voidaan kohdistaa päivään, kellonaikaan tai päivämääräväliin 

-Varaukselle voidaan tallentaa vain alkupäivä, jolloin syntyy päättymätön varaus  

-Toistuviin varauksiin määriteltävissä viikonpäivät ja toistuvuus viikko, kuukausi tai vuositasolla 

-Toistuvien varausten monimuotoiset muokkaustoiminnot 

-Varaukselle voidaan tallentaa oletuskesto (esim. 2 tuntia) 

-Oletuskeston automaattinen ehdotus asiakastiedoista 

-Varaus tallennettavissa tarjousmuotoon (tarjous myös tulostettavissa) 

-Varauksen hyväksyntä prosessit (esim. varausehdotusten hallinta) 

-Varausehdotuksen hylkäys- tai hyväksyntäprosessit 

-Varauksen luoneen tai sitä muokanneen henkilön tallennus ja aikaleima  

-Varauksen lokitiedot (kuka on muokannut mitä ja milloin) 

-”Viimeistään valmis” päivämäärän asetus (vaikuttaa mm. kalenterinäkymään) 

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

-Varauksen tärkeysasteen määrittely  

-Työ- ja laskutusosoite sekä verkkolaskuosoitekentät (automaattinen tai manuaalinen täyttö) 

-Kentät mm. tehtäväkuvaukselle, lisätiedoille ja sisäiselle tiedolle (vapaasti valittavissa) 

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

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

-Laskutusnimikkeiden vapaa kirjoitusmahdollisuus 

-Raportoitujen tuntien ja kulukorvausten siirtomahdollisuus suoraan laskutusriveille  

-Resurssien hinnoitteluautomatiikka, jolle vain mielikuvitus voi asettaa rajat  

-Mahdollisuus hinnoitella resurssit suoraan varauslomakkeelle 

-Tiedostojen tallennusmahdollisuus (esim. kuvat, ohjeet) 

-Asiakkaan laitetietojen etsintä ja tallennus (esim. huollettavat tai ylläpidettävät asiakaslaitteet) 

-Vikakoodien haku vikakoodirekisteristä (esim. huoltotoimintojen hallintaan) 

-Reittien suunnittelu mm. Google Maps näkymässä (esim. osoitetietojen pohjalta) 

-Erilaisten palvelujen hallinta (mm. täydellinen ravintolatarjoilujen hallinta) 

 



 

 

Varauslomakkeen tallennetun näkymän toiminnot: 

-Kaiken varaustiedon katselumahdollisuus 

-Varauksen luoneen käyttäjän ja muokkausten tiedot (lokitiedot) 

-Varauksen täydelliset muokkaustoiminnot (myös toistuvat varaukset) 

-Varauksen tilan muutostoiminnot (esim. annettu, valmis, laskutettu, raportoitu jne.) 

-Varauksen pikalaskutus (esim. siirto järjestelmän omaan tai kolmannen osapuolen laskutusohjelmaan) 

-Tarjouksen tulostus, sähköpostilähetys ja tallennus tiedostonhallintaan 

-Valitun lähetepohjan tulostus, sähköpostilähetys tai tallennus tiedostonhallintaan 

-Varausvahvistuksen lähetys (sähköpostipohjien vapaa muokkaus) 

-Varauksen kopiointi uuden varauksen pohjaksi 

-Kesken jääneen tehtävän jatkaminen toisena ajankohtana 

Tarjousten käsittely: 

-Varaus tallennettavissa tarjoustilaan 

-Varauksesta tulostettavissa esitäytetty tarjous mm. PDF-muodossa 

-Tarjous resursoitavissa nopeasti tehtäviin 

-Tarjous tallennettavissa tiedostonhallintaan 

-Tarjousten sähköpostilähetys 

Lähetteiden ja sopimusten käsittely: 

-Varauksesta tulostettavissa esitäytetty lähete tai sopimus 

-Lähetteeltä tai sopimuksesta puuttuvat tiedot täydennettävissä manuaalisesti 

-Vakioidut lähete- ja sopimuspohjat valittavissa asetuksista 

-Yksilöllisten lähete- tai sopimuspohjien luontimahdollisuus 

Varausvahvistuksen lähetys: 

-Varauksesta lähetettävissä varausvahvistus sähköpostilla tai tekstiviestinä  

-Lähetettävän varausinformaation pikavalinta  

-Pikavalinnalla määriteltävissä lähetetäänkö viesti varaajalle, resurssille vai kolmannelle osapuolelle  

-Tekstieditori lähetettävän viestin muotoiluun ja muokkaukseen 

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

Lomakkeiden hallinta: 

-Mahdollisuus luoda yksilöllisiä helposti täytettäviä lomakkeita (esim. tarkastusraportit) 

-Lomakkeet allekirjoitettavissa sähköisesti (esim. tilaaja hyväksyy tehdyn työn) 

-Lomakkeiden lähetysmahdollisuus mm. sähköpostin välityksellä 

-Lomakkeiden tallennus tiedostonhallintaan 

-Lomakkeiden hakukone 

Tapahtumien hallinta: 

-Järjestelmään voidaan luoda erilaisia tapahtumia, joissa on osallistujamäärä 

-Tapahtumien täydelliset hinnoitteluelementit 

-Osallistujat voivat itse liittyä tapahtumaan vaikkapa rekisteröitymisen jälkeen 

-Osallistujat voidaan liittää tapahtumaan riittävillä käyttöoikeuksilla  

-Tapahtumaan osallistujien hallinta, varausvahvistusten hallinta, maksujen hallinta jne. 



 

 

Tehtävien raportointi ja hyväksytysprosessit:  

-Tehtävien selailu, hyväksyntä ja raportointi, joko tietokoneella tai mobiililaitteilla 

-Yksilölliset näkymät eri käyttäjäryhmille osaamisen mukaan 

-Henkilöresurssiin raportoitavissa mm. tuntimäärä, aikaväli, tehtävätyyppi, lisäkorvaukset  

-Pikavalinnat työn aloitukseen ja lopetukseen 

-Työ voidaan myös kuitata mm tilaan kesken, valmis, laskutukseen 

-Varaukselle raportoitavissa useita tapahtumia esimerkiksi projektien yhteydessä 

-Karttapaikannukset tavallisella matkapuhelimella (missä työ on aloitettu ja lopetettu) 

-Riittävillä käyttöoikeuksilla mahdollisuus hyväksyä, hylätä tai muokata raportointeja 

-Raportoituja tehtäviä voidaan hyväksyä yksittäin tai ryhmässä 

-Automaattinen raportoinnin hyväksytys (mikäli tehtävää ei raportoitu, niin järjestelmä hyväksyy 

suunnittelun toteutumana pikavalinnoin)  

-Pikavalinta yksittäisten varausten hyväksyntään, ilman että niitä olisi raportoitu 

-Raportoinnin suora siirtomahdollisuus työvarauksen laskutusnimikkeiksi 

Varausten hakukone: 

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

-Monimuotoinen hakujen järjestely ja hakuinformaation valinnat 

Mobiilinäkymät 

-Henkilöresurssin tehtävien ja erilaisten varausten selailu  

-Raportointimahdollisuus mm. kenttätyössä  

-Poissaoloilmoitukset (esim. sairastuminen) 

-Tehtävien vastaanottaminen mobiilisti (henkilölle soveltuvien tehtävien vahvistaminen) 

-Mobiilikäyttöön runsaasti optioita, kuten tilan käytön aloitus ja lopetus 

-Opastustoiminnot, vaikkapa valittuun tilaan tai kohteeseen 

-Mobiilikäytön tarpeet voidaan suunnitella yksilöllisesti 

-Reittien suunnittelu (esim. optimoitu käyntien reititys) 

Laskutus: 

-Yksittäisen varauksen siirto laskutukseen pikatoiminnolla 

-Varauksista riippumattoman laskun luonti 

-Uudelle laskulle voidaan hakea asiakas asiakasrekisteristä ja nimikkeet nimikerekisteristä 

-Varausjärjestelmästä riippumattoman laskun kopiointi uuden laskun pohjaksi 

-Keräilylasku, jonka avulla valitut varaukset voidaan kerätä yhteen hakukoneen avulla 

-Koontilaskut useiden laskujen yhdistämiseen 

-Pidemmissä varauksissa osittaisen laskutusprosessin hallinta (esim. aikajana muuttuu osittain laskutetuksi) 

-Takuulaskujen hakukone ja siirto sähköisesti päämiehen järjestelmään 

-Käänteisen arvonlisäveron käsittely  

-Laskun ulkoasun valinta (esim. suomalainen tilisiirto pankkiviivakoodilla) 

-Laskun, kuitin, tai hyvityslaskun tulostus PDF-muotoon 

-Laskun merkitseminen maksetuksi, jolloin mahdollisuus tulostaa maksusta kuitti 

-Maksutyypin valinta (mm. käteinen, pankkikortti, luottokortti, ennakkomaksu jne.) 

-Laskun kielialueen valinta (mm. suomi, ruotsi, englanti)  

-Laskujen lähetysmahdollisuus sähköpostin liitteenä 



 

 

-Hyvityslaskujen, maksumuistutuksien käsittely ja lähetys 

-Laskun tietojen muokkausmahdollisuus 

-Verkkolaskutus ja laskujen siirto postituspalveluun Apix-rajapinnan kautta 

-Verkkomaksun lähetyslinkki (Paytrail integraatio) 

-Verkkomaksujen hallintaprosessit 

-Laskun lähetyksen tarkistustoiminnot (voidaan varmistaa että laskussa on riittävät tiedot) 

-Laskutusnimikkeiden hallinta 

-Monimuotoiset laskutuksen siirrot mm. taloushallinnonjärjestelmiin tai kassajärjestelmiin 

Myyntireskontra ja kirjanpidon raportit: 

-Avointen laskujen haku 

-Avoimet laskut valittuna päivänä 

-Suljetut laskut-raportti eli laskutushistorian haku 

-Suodattimina mm. päivämääräväli, asiakas, laskun numero  

-Suljetut laskut -toiminnolla tulostettavissa kaikki valitut laskut PDF-muodossa 

-Kaikki laskut -raportti, joka tallennettavissa Excel/CSV-muotoon 

-Viitemaksujen tuonti pankkiaineistosta (mm. Nordea, OP, Säästöpankki, Paikallisosuuspankit jne.) 

-Viitemaksujen kohdistus avoimiin laskuihin 

-Saapuneiden suoritusten hakukone 

-Tulleet suoritukset hakukoneessa tuontitapaerottelu (käsin, automaattinen) 

-Tulleet suoritukset-raportti tallennettavissa Excel/CSV-muotoon. 

Laskutuksen asetukset: 

-Yrityksen perustietojen asetukset, kuten logon lisäys ja laskun tekstien määrittely 

-Laskulle siirtyvän varausinformaation määrittely 

-Arvonlisäverokantojen määrittely 

-Eräpäivän, oletuskoron, huomautusajan ja asiakaskohtaisten maksuehtojen määrittely 

-Erilaisten laskutussarjojen määrittely (esim. hyvityslaskut, ennakkolaskut jne.) 

-Määriteltävissä milloin varaus muuttuu laskutetuksi (esim. kun lasku lukittu) 

-Kirjanpidon tilisääntöjen hallinta 

-Sähköpostilla lähetettävän laskun kopion lähetys valittuun osoitteeseen 

Raportit toiminnasta: 

-Yksilöllisten raporttien luontimahdollisuus kaikista tietokantaan tallentuvista tiedoista 

-Perusraportteina mm. resurssien työlista, työtunnit, resurssien käyttöasteet, asiakkaan varaukset jne. 

-Muita valinnaisia raportteja mm. laskutusraportit, projektiraportit (projektien jälkilaskenta) jne. 

-Hyvin monimuotoiset hakukoneet tiedon saantiin 

Käyttöoikeuksien määrittely: 

-Perustasoina; mm. pääkäyttäjä, varausten järjestelijä, peruskäyttäjä, asiakas, katselija 

-Katselijalle voidaan antaa vaikkapa näkymä tietyn resurssin kalenteriin 

-Mahdollisuus avoimeen kalenteriin (esim. näkymä josta nähdään kokonaistilanne 

-Yksilöllisten käyttöoikeustasojen luonti, 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 



 

 

-Käyttöoikeudella voidaan myös valita käyttäjäkohtaisesti kielialue tai vaikkapa aikavyöhyke 

Liitännät erilaisiin kolmansien osapuolien järjestelmiin  

-Tiedonsiirrot erilaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin (mm. Netvisor, SAP, Visma L7, Tikon, Fivaldi)  

-Tiedonsiirrot ulkoisiin laskutusjärjestelmiin ja perintään (mm. Trust Point) 

-Tiedonsiirrot erilaisiin kirjanpidon järjestelmiin (mm. Tikon, Fivaldi) 

-Tiedonsiirrot erilaisiin kassajärjestelmiin (mm. Winpos, Kassamagneetti)  

-Tiedonsiirrot mm. automaattisiin aulapalveluihin (Systam), koontinäyttöihin, ovenpielinäyttöihin 

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

-Tietojen tuonti nykyisistä järjestelmistä tai tietojen vienti käytössä oleviin järjestelmiin 

-Tiedonsiirtojen tuonti mm. asiakkaista, käyttäjistä, resursseista, laskutusnimikkeistä 

-Varausten tuontityökalut mm. Excel-, CSV-, Outlook- ja TimeWorks-tiedostoista 

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

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

Ulkoiset varausjärjestelmät (varausjärjestelmät asiakkaille) 

-Mahdollisuus luoda asiakkaille yksilöllinen web-käyttöliittymä  

-Soveltuu mobiilikäyttöön (esimerkiksi älypuhelimella toimivat varausprosessit) 

-Verkkokauppa esimerkiksi palvelujen tai tuotteiden varauksiin ja maksutapahtumiin 

-Tunnistautumisjärjestelmiin runsaasti vaihtoetoja (esim. Suomi.fi) 

-Monimuotoiset asiakkaiden rekisteröitymisvaihtoehdot palveluun 

-Rekisteröityneiden asiakkaiden hyväksymisprosessit 

-Asiakkailla mahdollisuus varata tai tilata resursseja ja palveluja myös ilman rekisteröitymistä 

-Mahdollisuus tehdä varausehdotuksia, jotka voidaan hyväksyä riittävillä käyttöoikeuksilla 

-Toistuvien varausten hallita (esim. varaus vaikkapa tietylle varauskaudelle)  

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

-Automaattiset sähköposti- ja tekstiviestivahvistukset varauksesta 

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

-Ulkoisten varausten hakukone. Suodattimina mm. varaaja, resurssi, nimi, aikaväli, varauksen tilanne jne. 

-Rajapinnat kolmansien osapuolien varausjärjestelmiin (helpot ja reaaliaikaiset WebService-rajapinnat) 

Pääkäyttäjän muokattavissa olevat asetukset 

-Pääkäyttäjä voi muokata kaikkia järjestelmän näkymiä ja toiminnallisuuksia 

-Kalenterinäkymien, varauslomakkeen ja resurssien vapaa muokkaus ja lisäys/poisto/piilottaminen 

Eikö vieläkään riitä? Ei hätää, koska järjestelmä mahdollistaa helposti lisätoiminnallisuuksien luonnin 

-Helposti lisättävät toiminnallisuudet ainutlaatuisen moduulitekniikan avulla 

-Moduulitekniikan avulla luotavissa yksilöllisiä toimintaprosesseja ja ulkoasuja 

-Tekniikan avulla voidaan luoda myös vaikkapa täysin yksilöllisiä kalenterinäkymiä 

-Valmiita moduuleja mm. opasvarukset, kouluttajien varaukset, lehtien myynti, pesulapalvelut 

-Moduulitekniikka ei vaaranna tulevia ohjelmistopäivityksiä 

-Perusmuokkauskoneiston avulla voidaan luoda vaikkapa lisäkenttiä mihin ohjelmiston osaan tahansa  

Tämä ominaisuusluettelo sisältää vain pienen osan kaikesta toiminnallisuudesta! 

 

 


