
 

 

SRS – Mobiilisovellus 

1) Tervetuloa-näyttö ja Ensinmmäiset Pyynnöt 

a. Kun käyttäjän laatama mobiilisovellus avataan ensimmäistä kertaa, käyttäjä pyydettään 

käyttämään sijaintia ja kaikkia tarvittavia tietoja. 

b. Kun käyttöoikeudet myönnetty, mobiilisovelluksen ensimmäinen näyttö tulee näkyviin. 

2) Etunäyttö 

Sovelluksen ensimmäisessä näyttökohdassa alimmat luetellaan järjestyksessä ylhäältä alas. 

a) Sijaintitieto 

a. "Esittelyssä kaupunki" on kirjoitettu sijaintitietoihin. Napsauttamalla kaupungin 

nimeä sijainti muutetaan. Esm. ”Esittelyssä LAHTI” 

b. Kun napsautat kaupunkitekstiä, kaupunki valitaan avautuvassa pienessä ikkunassa. 

Kaikki ruudun tiedot muuttuvat sijainnin mukaan. 

b) Mini uutisten dian alue 

a. Miniuutisia, ilmoituksia, varauskampanjoita jne. Voidaan näyttää tällä 

automaattisella dian alueella, jota voi myös vierittää sormella. statusuutisia ja 

mainoksia julkaistaan. 

c) Suositut yritykset 

a. Suosittujen kaupunkien yritykset, jotka luetellaan automaattisesti sijainnin mukaan, 

ovat tämän otsikon alla. Ne näkyvät rivissä vierekkäin ja siirtyvät vasemmalle ja 

oikealle. Otsikon vastakkaisella puolella on "Kaikki" -painike ja painikkeen avulla 

koko lista näytetään. 

b. Kun napsautetaan "kaikki" -painiketta, yritykset luetellaan suosion mukaisessa 

järjestyksessä toisensa alle. On myös mahdollisuus suodattaa hinta ja ajan 

saatavuus. 

d) Mahdollisuudet lähellä 

a. Tässä osassa yritykset, jotka ovat julkaisseet kampanjoita ja mahdollisuuksia 

automaattisen paikannuksen avulla, luetellaan niiden läheisyyden mukaan. Otsikon 

vastakkaisella puolella on "Kaikki" -painike ja painikkeen avulla koko lista 

näytetään. Kun napsautetaan Kaikki-painiketta, yritykset luetellaan niiden 

läheisyydessä alareunassa. On myös mahdollisuus suodattaa hinta ja ajan 

saatavuus. 

e) Salongit 

a. Tässä osiossa salit katsotaan vierekkäin yhdellä rivillä siirrettynä oikealta 

vasemmalle. 

i. Kampaamot 

ii. Parturit 

iii. Kauneuskeskukset 

iv. Solarium-keskukset 

v. Hierontasalongit 

vi. Tatuointistudiot 

f) Palvelut 

a. Tässä osiossa palvelut löytyvät luokista. Niitä tarkastellaan vierekkäin yhdellä rivillä 

siirrettynä oikealta vasemmalle. Kun luokkaa napsautetaan, sen alaluokat 

avautuvat automaattisesti peräkkäin, ja edistyminen jatkuu "uuden sivun" tilassa. 

Esimerkiksi; Hiusten - naisten hiusten leikkaus - arkin pituuden valinta. 



 

 
i. Hius 

ii. Meikki 

iii. Sokerointi 

iv. Kädet & Kynet 

v. Ripset & Kulmat 

vi. Kasvohoito & Jalkahoito 

vii. Muut Alaet 

i. Eläinlääkeäri (Pian) 

ii. Hammaslääkäri (Pian) 

iii. Psykologi ja Psykiatri (Pian) 

iv. Ravitsemusterapeutti (Pian) 

v. Fysioterapeutti (Pian) 

vi. Online Psykologi (Pian) 

vii. Online Ravitsemusterapeutti (Pian) 

viii. Online Henkilökohtainen Valmentaja (Pian) 

ix. Lisää 

VERKKOPALVELUT JULKAISTAAN ALIVERKKOTUNNUKSESSA. 

www.varausonline.fi 

g) Kauppa-alue 

a. Tässä osassa on luettelo tuotteita myyvien yritysten "KOHOKOHDAT" -tuotteista. 

Tämän osan tarkoituksena on näyttää tuotteet, joita yritykset haluavat myydä 

eniten tällä alueella. Jokaisella yrityksellä on oikeus tuoda esiin 2 tuotetta. (Se on 

lueteltu sijainnin mukaan.) 

h) Lahjakorttien myyntialue 

a. VARAUSKESKUS-lahjakortteja myydään lahjakorttien myyntialueella. Kuvassa on 

tekstiä ja tehosteita. Kun kuvaa napsautetaan, kuvauksen ja kuvauksen alla ovat 

myynnissä olevat lahjakorttien summat. 

20€ - 30€ - 40€ - 50€ - 75€ - 100€ - 150€ - 200€ 

i) Live-chat 

a. Live-chat alueella on apua-osio välitöntä yhteydenpitoa varten. Live-chatissa 

kysytään automaattinen aloitusnäyttö ja haluamasi kielivaihtoehto.  

Suomi - Englanti 

3) Valikkopalkki 

Alatunnisteessa on navigointipalkki. Navigointipalkissa on alla olevia. 

a) Palaa-painike Etusivulle 

a. Voidaan aina palata päänäyttöön painikkeen avulla. 

b) Lähellä olevat yritykset 

a. Painikkeen avulla lähellä olevat yritykset luetellaan läheisyyden mukaan. 

Lueteltujen yritysten yläreunassa on kaikkien niiden esittely kartalla kuvakkeella. 

Yritykset näytetään hinnalla ja avoimen yrityksen hintavärit vaaleanpunaisella ja 

suljettujen yritysten hinnat harmaalla. 

c) Hakupalkki 

a. Kun hakupainiketta napsautetaan, hakukenttä tulee näyttöön. Haku voidaan tehdä 

salin nimen tai palvelun nimen perusteella. Hakupalkin alla on myös ennalta  



 

 
 

määritettyjä tunnisteita. Kun tageja napsautetaan, efekti vierittää hakukenttään ja 

on yrityksiä, jotka tarjoavat tunnisteeseen liittyviä palveluita. Yritykset luetellaan 

aina peräkkäin. 

d) Profiilini 

a. Profiilikuvaketta napsauttamalla siirryt jäsenen profiilisivulle. Järjestyksessä 

lueteltavat ovat seuraavat. 

i. Profiili Kuva ja Nimi 

i. Kun napsautat profiilikuvaa, näkyviin tulee uusi "ota valokuva" tai 

"lataa galleriasta" vaihtoehto. Jos "Valokuvakuva" -vaihtoehtoa 

painetaan, kameran käyttöoikeutta pyydetään ja jos "Lataa 

galleriasta" -vaihtoehtoa painetaan, galleriaan pääsyä vaaditaan. 

ii. Nimi syötetään nimiruutuun. 

ii. Bonukset Rahat 

i. Ansaittu bonusraha sijaitsee täällä. Käyttötietoja sisältävä teksti 

sisältyy aina kenttään. 

ii. Kun ansaittua bonusrahaa napsautetaan, se sisältää tiedot siitä, 

mistä tapahtumasta ja milloin se ansaittiin. 

iii. Saldot 

i. Lahjakorttien summat näkyvät tässä kentässä. Voidaan aktiivi. 

ii. Jos jäsenet haluavat, he voivat myös ladata rahaa maksamalla 

etukäteen hyvitysten kentässä. Tässä ennakkomaksutapahtumassa 

käyttäjät ansaitsevat 5% ylimääräisiä “bonuskolikoita”. 

iii. Ansaitut bonuskolikot näytetään Oma bonusraha -välilehdellä. 

iv. Ostettuja saldoja ei voi peruuttaa. 

iv. Kutsu kaveria 

i. Siellä on kuvallinen kuvausalue ja ystävä kutsutaan 

jakamisvaihtoehdoilla. 

ii. Kun kutsuttu ystävä on tehnyt ensimmäiset 100 euron ostoksensa, 

kutsuttaja saa 10 € bonusrahaa. 

v. Suosikkini 

Yritykset, jotka on lisätty suosikkeihin, luetellaan toistensa alla tällä alalla. 

vi. Äskettäin vieraillut salongit 

Viimeiset 5 vierailtua yritystä on luetellaan tässä. 

vii. Tapahtumahistori 

Asiakastapahtumahistoriaa, peruutettuja, tehtyjä ja aktiivisia varauksia voi 

tarkastella täällä. Kun tapahtumahistorian otsikkoa napsautetaan, ne 

luetellaan yksi toisensa alle otsikoiksi. Jäsenet voivat tehdä kommentteja ja 

arvioita täällä, ja jos haluavat, he voivat antaa tip henkilöstölle, jolta he 

saavat palvelua. 

viii. Lunasta kuponkikoodi 

Jäsenet voivat kirjoittaa tähän kenttään tarjouskoodin ja saada alennusta. 

ix. Lisää maksutapaa 

Tähän kenttään jäsenet syöttävät maksukorttinsa. Jäsenet, joilla ei ole 

voimassa olevaa maksukorttia, eivät voi varata aikaa. Maksujen 

ulkopuolista varausprosessia ei voida suorittaa. 



 

 
x. Asetukset 

i. Osoite 

ii. Puhelin 

iii. Sähköposti 

iv. Syntymäpäivä 

v. Sukupuoli 

xi. Muut asetukset 

i. Estä mainokset ja ilmoitukset 

a. Kyllä 

b. Ei 

ii. Lähetä kuitti sähköpostitse 

a. Kyllä 

b. Ei 

xii. Käyttöehdot 

xiii. UKK 

xiv. Tietosuojaseloste 

xv. Kielivaihtoehto 

xvi. Kirjaudu ulos 

4) Ominaisuudet 

a. Kun luetellaan yrityksiä, ne näytetään pisteineen ja tähtineen. 

b. Painike yritysten lisäämiseksi suosikkeihin on tyhjän sydämen muodossa. Sydämen 

napsauttaminen vaikuttaa ja yritys on suosikki. Suosikkeja poistettaessa tehdään sama 

prosessi ja vaikutus tapahtuu vastakkaiseen suuntaan. 

5) Yritysprofiilin Sivut ja Asettelu 

a. Sivun Rakenne 

i. Profiilisivun rakenne perustuu välilehtijärjestelmään. 

b. Sivun Sisältö 

i. Yrityksen profiilikuva 

Yrityskuva sovitetaan näytölle 1:3-mittakaavassa. 

ii. Jaa yritys -painike 

Kun painiketta painetaan, yritys jaetaan whatsappin ja muiden menetelmien 

kautta. 

iii. Lisää suosikkeihin -painike 

Sijaitsee yrityskuvassa. 

iv. Kauppa-kuvake 

Kaupan kuvake sijaitsee ylätunnisteessa. Yrityksen myymät tuotteet on lueteltu 

tällä kentällä. 

i. Tuotteiden myynti tapahtuu jäsenten aiemmin lataamalla pankkikortilla. 

ii. Jos tuotetta myydään, palkkiota ei veloiteta. 

iii. Myydyt tuotteet näkyvät yritysten kassaraporteissa. 

iv. Jäsenet eivät ansaitse bonuksia myydyistä tuotteista. 

v. Hakupainike 

Se sijaitsee Jaa-painikkeen vieressä. Asiakkaat voivat etsiä palveluja yrityksen sisällä 

tällä painikkeella. 

 

 



 

 
vi. Välilehdet 

i. Palvelut 

a. Palveluluokat on lueteltu. Alaluokissa tarjottavat palvelut on 

lueteltu yhdessä niiden hintojen kanssa. 

ii. Tiedostat ja Yhteistiedot 

a. Se sisältää yrityksen osoitetiedot, kartoitetun visuaalisen sijainnin, 

reittiohjeiden ohje-painikkeen, työajat ja henkilöstölistan. 

iii. Kommentoit 

a. Asiakkaiden kommentit näkyvät tällä alueella yhdessä tähtien ja 

luokitusten kanssa. 

iv. Alennukset ja Tarjoukset 

a. Kaikki yrityksen järjestämät kampanjat on lueteltu tässä. 

6) Luo varauksen 

a. Palvelun valinta – Henkilöstön valinta – Päivämäärän ja kellonajan valinta 

b. Palvelun lisääminen 

i. Ensimmäisen valinnan jälkeen asiakkaat voivat luoda varauksia lisäpalvelua varten 

saman yrityksen sisällä. Tätä varten, kun ensimmäinen palveluvalinta on valmis, 

näyttöön ilmestyvät "Luo tapaaminen" ja "Lisää palvelu" -painikkeet. 

Napsauttamalla Lisää palvelu -painiketta asiakkaat ohjataan kyseiselle sivulle 

tekemään uusi palveluvalinta. Kun maksutapahtumat on suoritettu, asiakas 

ohjataan suorittamaan maksu. 

7) Maksaminen 

a. Tilaustiedot ja minikuitti 

Kun luodaan varauspainiketta napsautetaan uusi avautuva sivu sisältää tilaustiedot ja 

bonuksen rahan käyttöalueen. Kun napsautetaan sen alapuolella olevaa Suorita maksu -

painiketta, automaattinen maksu suoritetaan asiakkaan aiemmin antamista korttitiedoista. 

b. Ilmoitukset ja Laskutus 

i. Asiakkaalle, yritykselle ja tapahtuman toteuttavalle henkilöstölle ilmoitetaan 

ilmoituksella maksun suorittamisen jälkeen. 

ii. Tapahtuman summa laskutetaan asiaankuuluvien virallisten määräysten mukaisesti 

ja pidetään lähetettävänä sekä yritykselle että asiakkaalle. 


