
 

 

SRS – Verkkosivu 

1) Kotisivun Asettelu 

a. Navigointipalkki 

i. Se on herkkä hiiren liikkeelle ja läpinäkyvä. Keskellä on valikkopalkki. Se muuttaa 

väriä sivun liikkuessa ylös ja alas, mutta logo säilyttää aina alkuperäisen värinsä. 

b. Valikkopalkki 

Valikkorivillä on valikkojen otsikot, ja ne avautuvat ja sulkeutuvat herkästi hiiren liikkeelle. 

Alla olevat ovat vaakatasossa järjestyksessä. 

i. Salongit 

i. Kampaamot 

ii. Parturit 

iii. Kauneuskeskukset 

iv. Solariumkeskukset 

v. Hieronta 

vi. Tatuointistudiot 

ii. Hius 

i. Hiustenleikkaus 

a. Naisten 

b. Miesten 

ii. Hiustenvärjäys 

a. Naisten 

b. Miesten 

iii. Hiustenkampaus 

a. Naisten 

b. Miesten 

iv. Hiustenhoito 

a. Naisten 

b. Miesten 

v. Parta 

vi. Lastenleikkaus 

Sukupuolen valinnan jälkeen valitaan hiusten pituus. Lyhyet – Keskipitkät 

– Pitkät - Extrapitkät 

iii. Meikki 

i. Päivämeikki 

ii. Juhlameikki 

iv. Muut Palvelut 

i. Sokerointi 

ii. Kädet & Kynet 

iii. Ripset & Kulmat 

iv. Kasvohoito-Jalkahoito 

v. Muut Alat 

i. Eläinlääkärit 

ii. Hammaslääkärit 

iii. Psykologi ja Psykiatri 

iv. Ravitsemusterapeutti 



 

 
v. Online Psykologi (Pian) 

vi. Online Ravitsemusterapeutti (Pian) 

vii. Online Henkilökohtainen Valmentaja (Pian) 

viii. Lisää 

 

VERKKOPALVELUT JULKAISTAAN ALIVERKKOTUNNUKSESSA. 

www.varausonline.fi 

 

vi. Kirjautuminen 

i. Jäsenten Kirjautuminen 

a. Kirjaudu Sisään 

Jäsenyysmerkinnät tehdään rekisteröinnin sähköpostiosoitteella, 

matkapuhelinnumerolla, g-sähköpostitilillä ja salasanalla. Jos 

käyttäjä on unohtanut salasanansa tai sähköpostiosoitteensa, hän 

voi kirjautua takaisin tililleen vahvistusmenetelmien avulla. 

b. Rekisteröidy 

i. Nimi* 

ii. Sähköposti* 

iii. Puhelinumero* (Vahvistus Pyydetään) 

iv. Syntymäpäivä 

v. Sukupuoli 

vi. Lisää Pankkikortti* 

vii. Luo Salasana* 

ii. Yrityksen Kirjautuminen 

a. Kirjaudu Sisään 

Yritykset kirjautuvat sisään rekisteröidyillä sähköpostiosoitteillaan, 

matkapuhelinnumerollaan, g-sähköpostitilillään ja salasanallaan. 

Jos yritykset unohtavat salasanansa tai sähköpostiosoitteensa, ne 

voivat kirjautua tililleen uudelleen vahvistustapojen avulla. 

b. Rekisteröi Yrityksesi 

i. Yritys Nimi* 

ii. Y-Tunnus* 

iii. Puhelinumero* 

iv. Valtuutettu Henkilö* 

v. Valtuutetun Henkilösten Henkilötunnus* 

vi. Lisää Pankkikortti* 

vii. Lisää Yrityksen Pankki Tilinumero* 

vii. Kielivaihtoehdot 

i. Suomi 

ii. Englanti 

c. Dian Alue ja Yrityksen Hakupalkki 

i. Dian Alue 

Se sijaitsee Nav-Bar-alueen alla. Täältä löydetyssä kuvassa on hakupalkki, ja jäsenet 

voivat tehdä hakuja tämän hakupalkin avulla. 



 

 

ii. Hakupalkki 

i. Palvelu 

a. Napsauttamalla palvelu-välilehteä luetellaan palvelu tyypin 

mukaan. 

ii. Salontyyppi 

a. Lista luetellaan, kun salontyypin välilehteä napsautetaan. 

iii. Salon Nimi 

a. Rekisteröidyt salit luetellaan nimijärjestyksen mukaan tai jäsenet 

voivat kirjoittaa yrityksen nimen manuaalisesti. 

iv. Hakutyyppipalkki 

a. Palkissa oleva nimi ja tehtävä muuttuu yllä olevien välilehtien 

mukaan. 

v. Sijainnin Valinta 

a. Kun sijainti on valittu, jäsenet voivat tarkastella yrityksiä valitussa 

sijainnissa. 

vi. Hakupainike 

a. Kun vihreää hakupainiketta painetaan, siihen liittyvä hakuprosessi 

on valmis ja luettelo on tehty. 

d. Alatunniste (Footer) 

i. Varauskeskus 

i. Yhteistiedot 

ii. Media 

iii. Blog 

iv. Tietosuojaseloste 

v. UKK 

vi. Tietoa Meistä 

vii. Tukipalvelu 

viii. Käyttöehdot 

ii. Tehdään Yhdessä 

i. Yrityksille 

ii. Jäsenille 

iii. Työpaikat 

iv. Unelmakumppanit 

v. Saavutettavuusseloste 

iii. Mobiilisovelluksen Lataus 

Tämä alue sisältää iOS-laitteen ja Android-laitteen kuvan sekä latauslinkit. 

iv. Sosiaallinen Media 

Tällä alueella on sosiaalisen median viittauslinkkejä. Instagram, Facebook, Twitter, 

Youtube, Linkedin 

 

2) Sisällön Asettelu 

a. Onko Sinulla Yritystä? 

Kuvassa "Kuinka haluaisit liittyä perheeseemme?" teksti ja "Rekisteröidy täällä 

napsauttamalla tätä!" linkki löytyy. 

 



 

 

b. Miksi Varaus Keskus? 

Tällä alueella, jossa Varaus Keskuksen edut selitetään, on selityksiä kuvasarjasta. 

c. Miten Varauskeskus Toimii? 

Tällä alueella on animoitu video, joka selittää järjestelmän toiminnan, ja prosessivaiheiden 

visuaalinen sijoitus on vasemmalla puolella. Tule jäseneksi, selvitä sijaintisi, valitse palvelu, 

tee varaus ja suorita maksu. 

 

3) Yrityshakusivu 

a. Suosittujen Yritysten Luettelointi 

Yrityshakusivulla on dia, joka vierittää automaattisesti vasemmalle ja oikealle omistetulla 

alueella suoraan nav-palkin alapuolella. Tällä dialla on "Suosittuja yrityksiä". 

b. Suodatus- ja Palveluhakualue 

i. Suodatusvaihtoehdot sisältävät sijainti-, palvelu- ja hintavaihtoehdot sekä 

aikaperusteiset hakuvaihtoehdot. Esimerkiksi asiakkaat voivat suodattaa ja hakea 

"yrityksiä, jotka ovat käytettävissä ensimmäisen viikon aikana" 

ii. Suodatuspalkin alla on Kampanjat- ja Tarjoukset-välilehdet. Näillä välilehdillä 

vierailevat asiakkaat näkevät yrityksensä. 

iii. On suodatusvaihtoehto, jossa jäsenet voivat lajitella hinnan ja pisteiden 

perusteella. 

c. Yritysluetteloita 

Yritykset sijaitsevat sivun vasemmalla puolella juuri suodatusalueen alapuolella ja 

sijaitsevat vaakatasossa yhdellä rivillä alaspäin. Ne on lueteltu yrityksen nimen, tähtiarvon, 

keskimääräisen pistemäärän, vastaanotettujen kommenttien lukumäärän, osoitetietojen, 

seuraavan käytettävissä olevan tapaamisajan ja hinnan mukaan. 

d. Listaus kartalla 

Kartoitettu luettelo on jäljellä olevalle puoliskolle sivun oikealla puolella. Kaikki 

asiaankuuluvaan hakuun liittyvät yritykset näytetään ikonisesti kartalla hintatietojensa ja 

pisteidensä kanssa. Kartta kattaa koko sivun ja pitää aina paikkansa siirrettäessä ylös ja 

alas. 

e. Sivun Loppu 

Sivun loppu suljetaan tavallisella alatunnisteella. 

 

4) Yritysprofiilisivu 

a. Yritystiedot 

Yrityksen nimi, numero, pisteet ja tähti ovat tällä kentällä. Samaa järjestystä vastapäätä on 

painike "Lisää suosikkeihin". 

b. Kauppaalue 

Kaupan kuvake on suoraan yrityksen otsikkoa vastapäätä ja "Lisää suosikkeihin" -painikkeen 

yläpuolella. Tämän kuvakkeen avulla sivun myymäläalue avautuu. 

c. Osoite Kartalla 

Siellä on yrityksen osoite ja yhteystiedot sekä vain kartta, josta näkyy yrityksen sijainti. Kun 

painat nappia suoraan kartalla, jäsenen viimeiset viisi yritystä näkyvät ruudun oikealta 

puolelta. 

 

 



 

 

 
d. Työaika ja Kalenteri 

Se sijaitsee osoiterivin alla ja näytetään vetämällä se automaattisesti yrityksen laatimasta 

työkalenterista ja näyttää aina viimeisimmät tunnit. 

e. Henkilöstöluettelo 

Kun työntekijöiden alueen painiketta napsautetaan, yrityksen työntekijät näkyvät. Vain 

nimi ja kuva. Napsautustoimintoa ei ole. 

f. Kuvagalleria 

Yrityksen nimen alla on pääkuva ja sen alla galleria-alue, jossa on automaattinen dia. 

g. Palveluluettelot 

Palvelulistat näkyvät hintatiedoilla, ja sen vieressä on painike "Tee tapaaminen". 

h. Kommentointialue 

Viisi ensimmäistä kommenttia on lueteltu avoimina kommenttikentässä. Napsauttamalla 

"Näytä lisää" -painiketta avautuu lisää kommentteja. 

i. Sivun Loppu 

Sivun loppu suljetaan tavallisella alatunnisteella. 

 

5) Jäsenprofiilisivu 

a. Profiilini 

i. Nimi* 

ii. Puhelinumero* 

iii. Sähköposti* 

iv. Sukupuoli 

v. Profiilikuva 

vi. Bonukset Rahat 

vii. Lisää Maksutapa tai Katselu* 

viii. Kutsu Kaveria 

ix. Päivitä Tietoni 

b. Varaukseni 

i. Aktiiviset Varaukset 

Aktiiviset ja erääntymättömät varaukset on lueteltu tässä otsikossa. 

Siellä on tapaamisajan ja päivämäärän tiedot, palvelun nimi, salongin tiedot, josta 

palvelu ostetaan, muokkaus- ja peruutuspainikkeet. "Muokkaa" -painikkeella 

jäsenet voivat muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa 24 tuntia etukäteen tai 

peruuttaa nimitykset "peruuta" -painikkeella. (saatavuudesta riippuen) 

ii. Peruutetut Varaukset 

Tämän otsikon alla näkyvät peruutetut tapaamiset. Se näkyy vaaleanvärisenä ja he 

voivat sopia tapaamisen uudelleen "uudelleen varata" -painikkeen avulla. 

iii. Aikaisemmat Varaukset 

Tässä otsikossa näytetään menneet ja valmistuneet varaukset. Asiakkaat voivat 

antaa pisteitä ja kirjoittaa kommentteja yritykselle "arvioi" -painikkeella täällä, ja 

"tip" -painikkeella he voivat antaa 5-10-15-20 € tip työntekijöille, jotka ovat 

suorittaneet tapahtuman ja "uudelleen varata" -painikkeen avulla toinen päivä 

samasta salongista he voivat ottaa varauksen uudelleen. 

 

 



 

 
c. Mahdollisuuteni 

i. Alennuskuponkeja 

Alennuskupongit näytetään tässä kentässä niiden määrän sisällä. 

ii. Alennusoikeudet 

Alennusoikeudet näkyvät tällä alueella. 

d. Suosikkini 

i. Suosikkini 

Tässä kentässä näytetään yritykset, jotka jäsenet ovat lisänneet suosikkiluetteloon. 

Jokaisen rivin vieressä on painikkeet "Poista suosikeistani" ja "Hanki Varauksen". 

 

ii. Eniten vierailtu 

Tällä alueella on 5 yritystä, joissa jäsenet ovat käyneet useimmin. Rivin vieressä on 

Lisää- ja Tee varaus painikkeet. 

e. Asetukseni 

i. Vaihda Salasana 

ii. Käyttöoikeudet 

 

6) Varauksen Tekeminen ja Maksaminen 

a. Varauksen Luominen 

i. Palvelun Valinta 

ii. Henkilöstön Valinta 

iii. Päivämäärän Valinta 

iv. Ajan Valinta 

Kun valinnat on tehty, napsauta "Jatka" -painiketta ja valitut palvelut näkyvät 

vasemmalla. Palvelun yksityiskohdat, henkilöstö, päivämäärä ja kellonaika 

näytetään hinnan mukana. Jäsenten pyynnöstä uusi palvelu voidaan lisätä "Lisää 

uusi palvelu" -painikkeen avulla. Samanaikaisesti lisätty palvelu voidaan poistaa 

luettelosta "Poista palvelu" -painikkeen avulla. 

b. Maksaminen 

i. Kaikki ostettavat palvelut näkyvät vasemmalla, kun taas tapahtuman 

kokonaissumma näkyy oikealla. Alennuskupongit voidaan aktivoida napsauttamalla 

"Oma kuponkini" -kenttää maksunäytössä ja alennusoikeudet vähennetään 

kokonaissummasta. Kun napsautetaan Luo tapaaminen -painiketta, maksu 

käsitellään ja tapaaminen luodaan. 

ii. Varauksen luomisen jälkeen sekä jäsenelle että yritykselle annetaan palautetta ja 

varaustiedot annetaan. 

 

7) Bonusraha, Lahjakuponkijärjestelmä ja Käyttöehdot 

a. Bonukset Rahat 

i. Jäsenillä on oikeus saada 5% bonusrahaa jokaista 25 € - 100 € varaus kohden ja 8% 

bonusta,100 € tai enemmän suoritetuista varausta. Ansaittu bonusraha näytetään 

euroina. Se näkyy "Bonukseni" -kentässä. Summat voidaan aktivoida maksun 

aikana. 

 

 



 

 

b. Ystäväkutsubonukset 

i. Kun jokainen kutsutun jäsen suorittaa ensimmäisen 100 euron tapahtuman, 

kutsuva henkilö palkitaan 10 euron bonusrahalla. Se näkyy "Bonukseni" -kentässä. 

Summat voidaan aktivoida maksun aikana. 

c. Lahjakupongit 

i. Varauskeskus ja jäsenyritykset voivat tuottaa lahjakortteja jäsenten erityispäiville. 

ii. Lahjakortit näkyvät Omat luottoni -alueella. Summat voidaan aktivoida maksun 

aikana. 

 

d. Bonusrahojen Käyttöehdot 

i. Kertynyttä bonusrahaa voidaan käyttää palveluhankinnan aikana. Bonusrahan 

määrä, jota voidaan käyttää, voi kuitenkin olla enintään 50% tapahtuman 

kokonaissummasta. 

e. Bonus PLUS 

i. Se on yritysten voittama bonus. 

ii. Yritykset ansaitsevat bonuksia jokaisesta tapahtumastaan. 

iii. He ansaitsevat 5% bonuksen plus jokaisesta tapahtumasta. 

f. Bonus PLUS Käyttöalueet ja Ehdot 

i. Bonus Plus -tuotetta käytetään suosituissa yrityksissä ja kaupoissa. 

ii. Bonus Plusin käyttö ei voi ylittää 50% palvelumaksusta kaikista tapahtumista. 

 

8) Komission Hinnat ja Järjestelmä 

 

0-60€ %7 

60€-120€ %6 

120€+ %5 

 

Palkkiojärjestelmä on kehitetty perustuen järjestelmään, jossa palkkio pienenee palvelun 

määrän kasvaessa. 


