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Johdanto
Tämä dokumentti on luottamuksellinen ja sisältää Protacon konsernin tuottaman Muster
-palveluun liitännäisen Ajanvaraus-lisäpalvelun kuvauksen.
Lisäpalvelulla katsastusasema saa käyttöönsä ajanvaraussivun, jonka voi linkittää aseman
kotisivulle. Ajanvarauksen asetuksia hallitaan Muster-palvelun kautta. Ajanvaraus-lisäpalvelua
voi täydentää liittämällä siihen verkkomaksun ja ajoneuvotietojen haun, jotka ovat omia
lisäpalveluitaan.

Lisäpalvelun ominaisuudet
Tässä luvussa esitellään ajanvaraus lisäpalvelun ominaisuudet. Ajanvaraukseen liittyy
katsastusyrityksen asiakkaille näkyvä ajanvaraussivu ja Muster -palvelun sisällä olevat
asetukset.

Ajanvaraussivu
Ajanvaraussivu koostuu useammasta vaiheesta.
Vaihe 1: Aseman valinta ja linkittäminen
Ajanvarauksen voi linkittää katsastusaseman kotisivuille siten, että 1. vaihe ohitetaan ja asema
on oletuksena valittu. Ajanvarauksen voi linkittää myös katsastusketjun sivulle, jossa asiakas
valitsee ensin aseman, jolle haluaa ajanvarauksen tehdä.
Ajanvarauksen voi myös linkittää siten, että rekisterinumero kulkee URL-parametrina mukana.
Tällöin kotisivuille voi lisätä rekisterinumeron syötön joka ohjaa ajanvaraussivulle.
Ajanvaraussivu on käännetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osa teksteistä tulee
katsastusyrityksen itse kääntää. Tälläisiä tekstejä on esimerksiksi suoritteiden nimet ja
ajanvaraussivun vaihekohtaiset tekstit, jotka katsastusyritys itse voi määritellä.
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Vaihe 2: Ajoneuvon tietojen syöttö
Ajanvarauksen toisessa vaiheessa ajanvarauksen asiakas syöttää ajoneuvon tiedot ja valitsee
palvelun.

Kuva: Ajanvarauksen 2. Vaihe, ajoneuvon tietojen syöttö ja palvelun valinta.
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Vaihe 3: Ajan valinta
Ajanvarauksen vapaat ajat määritellään Muster-palvelun kautta. Aikoihin liitetään suoritteet,
jotka määrittelevät sen ajan hinnan. Eri ajoille voi olla eri suoritteita, jolloin hinnoittelun voi
räätälöidä eri päiville ja kellonajoille. Myös rinnakkaisten varausten määrän voi valita eri ajoille
katsastusasemalle sopivaksi. Hinnoittelun tästä vaiheesta saa myös halutessaan piiloon.

Kuva: Ajan valitseminen.
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Vaihe 4: Palveluiden valinta, maksutavat ja asiakastietojen kerääminen
Ajanvaraukseen voi liittää verkkomaksun, joka on oma lisäpalvelu. Verkkomaksu on toteutettu
Verifone BlueCommerce-palvelun kautta. Ajanvarauksen voi myös maksaa vasta
katsastusasemalla.
Ajanvarauksen jäsenetu mahdollistaa Muster -palvelun yritysasiakkaan tuomisen
ajanvaraukseen. Yritysasiakkaan alle määritetyt alennukset kohdistetaan ajanvaraukseen
määriteltyihin tuotteisiin.
Ajanvarauksessa tarjottavat palvelut määritellään Muster -palvelun kautta. Palvelut voi
määritellä paketeiksi tai erotella yksittäisiksi tuotteiksi. Palveluiden hinnan voi määrittää
aikakohtaisesti ja/tai liittää siihen alennuksen, jos asiakas maksaa verkossa.
Ajanvarauksessa kerättävät asiakastiedot määritellään Muster-palvelun kautta ja ne tallentuvat
varaukseen ja asiakasrekisteriin. Tiedot ovat samoja mitä katsastusaseman vastaanotossa tai
itsepalvelukassalla voi kerätä.
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Kuva: Asiakastietojen syötön jälkeen voi maksaa tai varata ajan katsastukseen.
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Vaihe 5: Valmis
Kun ajanvaraus on maksettu tai varattu, ohjataan asiakas yhteenvetosivulle. Yhteenveto
lähetetään myös sähköpostilla, jos asiakas on antanut sen.

Kuva: Yhteenvetosivu on ajanvarauksen viimeinen vaihe.
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Asetukset
Vapaat ja poikkeavat ajat
Ajanvarauksen vapaat ajat tulevat asetuksista määritetyn viikkopohjan kautta. VaIikkopohjaan
määritellään jokainen viikonpäivä erikseen. Viikonpäivälle voi asettaa tarkemmin aukioloajat,
rinnakkaisten aikojen määrän ja tuotteiden hinnat.
Viikkopohjaan voi tehdä poikkeamia, jotka ylikirjoittavat toistaiseksi voimassa olevan
viikkopohjan. Poikkeamilla voi asettaa esimerkiksi tietyn yksittäisen päivän ajalta
katsastusaseman sulkeutumaan myöhemmin tai estää ajanvaraukset pyhäpäivälle.

Kuva:  Viikkopohjan asettaminen.
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Varauspuskuri
Asetuksista voi asettaa varauspuskurin, jolla voi kontrolloida, kuinka aikaisin ajanvaraus täytyy
tehdä ennakkoon.
Sähköpostivahvistus
Ajanvarauksen teon jälkeen asiakkaille on mahdollista lähettää vahvistusviesti sähköpostilla.
Sähköpostin lähettäjän osoitteen voi kirjoittaa asetuksiin.
Ulkoasu
Ajanvarauksen värimaailmaa saa säädettyä katsastusyrityksen brändin mukaiseksi. Muster
-palveluun asetettu katsastusaseman logo näkyy myös ajanvarauspalvelussa.
Ajanvarauksen eri vaiheisiin voi kirjoittaa asiakkaille suunnattuja lisätekstejä, joka näytetään
sivuston alareunassa. Nämä tekstit voi kääntää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kalenterin hintojen näyttäminen
Kalenterivaiheen hintatiedot voi piilottaa, jolloin hinnan sijaan kalenterin vapaissa ajoissa lukee
“Valitse”.
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Käyttöehdot
Ennen maksamista tai varauksen vahvistamista asiakkaan tulee hyväksyä käyttöehdot.
Katsastusyritys voi asettaa käyttöehdot Muster-palvelun asetuksista. Käyttöehdot voi kääntää
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kuva: Käyttöehtojen asettaminen tapahtuu asetukset-sivulta.
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Seuranta
Ajanvaraussivulle pystyy liittämään analytiikka- ja markkinointityökaluja. Alla olevassa kuvassa
on ne työkalut, jotka on tämän lisäpalvelun kautta tuettuina.

Kuva: Tuetut markkinointi- ja analytiikkatyökalut.
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Yksityisasiakkaan asetukset ja rekisteriseloste
Lisäpalvelun kautta kerättävien asiakastietojen pakollisuudet voi asettaa yksityisasiakkaiden
asetussivulta.
Asiakkailta voi myös kysyä markkinointiluvan, jonka tekstin voi asetutussivulla määrittää
halutunlaiseksi.
Ajanvarauksen yhteyteen voidaan kirjoittaa myös rekisteriseloste, joka näkyy ajanvarauksen
alalaidassa ja on sieltä asiakkaan luettavissa.

Kuva: Asiakkaalta kerättävien tietojen asetussivu.

13 / 14

Palvelukuvaus

14 / 14

Käyttöönotto
Muster -palvelun tukihenkilöstö aktivoi lisäpalvelun tilauksen jälkeen. Käyttöönoton yhteydessä
lisäpalvelun käyttö koulutetaan yhdelle asiakkaan käyttäjälle.
Käyttöönotosta peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Tukipalvelut
Tässä lisäpalvelussa noudatetaan Muster -tukipalvelun yhteydenottokanavia ja palveluaikoja,
jotka on määritelty Muster -palvelun toimitus - ja käyttöehdoissa.

