
Tarjoa asiakkaallesi
huoltoajan varaus
      suoraan netissä, 24h!

Huoltovaraus.fi -palvelulla asiakas 
voi varata netistä itselleen sopivan 
huoltoajan mihin vuorokauden 

aikaan hyvänsä. Monelle autonkäyttäjälle 
varausten hoitaminen kesken kiireisen 
työpäivän, puhumattakaan ruuhkautuneista 
puhelinnumeroista, on suuri ongelma. 
Käytössä on lomakkeita, joilla voi jättää 
varauspyynnön, mutta sopivaa aikaa 
sovitellaan usein vasta puhelimessa. 
Huoltovaraus.fi  on korjaamon aina vapaa 
asiakaspalvelija, joka keventää myös 
työnjohtajan kiirettä sekä vaihteen 
puhelinruuhkaa.

Nettiajanvaraus on kehitetty ennen kaikkea 
niiden huoltojen tilaamiseen, joissa asiakas tuo 
auton aamulla ja hakee, kun ajoneuvo on valmis. 
Tällöin varausvaiheessa tärkein tieto on päivälle 
varattujen töiden tuntimäärä. Renkaanvaihtojen 
tyyppisten lyhyiden varausten teko esim. puolen 
tunnin välein, ”valitsemalla vapaa ruutu”, eivät 
ole ensisijainen käyttökohde. Kokemusten mu-
kaan valtaosa varauksista on töitä, joissa asiakas 
ei odota korjaamolla. Tällöin työnjohtajan teh-
täväksi jää kohdistaa saapunut ajanvaraus sopi-
valle asentajalle, sopivaan kohtaan päivän työ-
järjestystä.

Näin se toimii
Palvelu on kehitetty suoraksi osaksi työkalente-
riohjelmistoa. Kalenterin mukainen työtilanne 
vapaine aikoineen on siten varauspalvelun pe-

Vaihe 1: Valitse päivä ja tehtävät toimenpiteet.

Vaihe 2: Syötä henkilön ja ajoneuvon tiedot. Pakolliset 
tiedot näkyvät tähdillä. Jos rekisteri löytyy korjaamon 
järjestelmästä, ajoneuvotiedot tulevat suoraan. Asiakas 
voi tunnistautua myös omilla käyttäjätunnuksillaan. 
Töiden tarkennukset voi syöttää seuraavassa vaiheessa.
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rustana. Asiakkaan tekemät varaukset siirtyvät suoraan työ-
kalenterin ruudulle. Kun varaukselle valitaan asentaja ja käy-
dään läpi muut tiedot, varaus päivittyy lopullisesti työkalen-
teriin. Tässä vaiheessa voidaan esimerkiksi helposti hakea tai 
perustaa ajoneuvo tai asiakas.

Jonoon kertyvät varauspyynnöt otetaan huomioon varaus-
tilanteessa, kunnes ne käsitellään. Vahvistuksena voidaan lä-
hettää joko tekstiviesti tai sähköposti. Sähköpostien lähetyk-
sessä käytetään sähköpostiautomaatio-moduulia ja tekstivies-
teissä ohjelman tekstiviestipalvelua.

Muokkaus helposti itse
Huoltovaraus.fi -palvelussa lisätään halutut valintatekstit suo-
raan ohjelman ruudulta. Muokattavia kohteita ovat mm. lisä-
työt ja lisäpalvelut, joissa voidaan määrittää erilaisia valin-
toja. Voidaan tiedustella tarjotaanko sijaisautoa, tai antaako 
asiakas luvan esimerkiksi sulkien tai polttimoiden vaihtoon. 
Myös yrityksen logo asennetaan palveluun ilman lisäkustan-
nuksia.

Korjaamo voi antaa asiakkailleen myös suoran varausosoit-
teen, esimerkiksi www.huoltovaraus.fi /jarinhuolto. Valitta-
vien työsuoritusten määrittely palveluun tehdään sillä tark-
kuudella, kuin korjaamo haluaa. Asiakkaalle voidaan antaa 
useita eri vaihtoehtoja eri asetuksineen, tai lähdetään siitä, 
että joka huollolle varataan vakioaika. Tarkempi aika arvioi-
daan varauksen käsittelyhetkellä. Asetuksilla voidaan säätää, 
miten täyteen päiviä sallitaan varata palvelun kautta. Väreillä 
voidaan näyttää, onko päivällä vapaata aikaa, rajoitetusti ai-
kaa, tai onko päivä täynnä. Vapaiden aikojen näkymistä sää-
detään itse prosenttiohjauksella. Palvelun ominaisuuksia

•  Kalenterissa värit päivän tilanteelle: vapaata aikaa, rajoi-
tetusti aikoja, täynnä ja ei varattavissa

• Mahdollisuus määritellä vapaasti tarjottavat työsuorituk-
set tuntimäärineen

• Mahdollisuus määritellä lisäpalvelut vapaasti (esim. si-
jaisauto, sulkien vaihto, polttimot saa vaihtaa)

• Tekstiviesti- tai sähköpostivahvistus (kun käytössä on ky-
seinen moduuli)

• Uusien varauspyyntöjen käsittely ja varauksen siirto työ-
kalenteriin

• Varauksen tiedot avattavissa työmääräykseltä

• Älypuhelimella avautuu automaattisesti mobiiliversiona
• Palvelu on upotettavissa myös yrityksenne nettisivuil-

le, kehystekniikalla
• Asiakas voi tunnistautua myös annettavilla käyttäjätun-

nuksilla

Tekniset vaatimukset
• Kiinteä IP-osoite sekä yhteensopiva palomuurilaite
• Yhteensopiva palomuuri FuturSoftilta tarvittaessa
•  Turvaohjelmat säädetty sallimaan liikenteenPalvelu on hinnoiteltu kuukausimaksulla ja avausmaksul-

la. Kuukausimaksu perustuu varattavien asentajien luku-
määrään. Perusvaatimuksena on ohjelman työkalenteri-
moduuli.

Vaihe 3: Voit syöttää vapaita tietoja, kuten tiedot pyydettävistä kor-
jauksista tai huollon yksityiskohdista työnjohtajan tietoon. 

Valmis. Varaus on lähetetty ja vahvistuksen voi myös tulostaa.

Vaihe 4: Tarkista vielä, että antamasi tiedot ovat oikein. Varaus siirtyy 
korjaamolle, kun painat Lähetä, ja saat sähköpostilla tai tekstiviestillä 
valintasi mukaan varausnumeron.


