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TARJOUSLOMAKE LUKITUSJÄRJESTELMÄ OHEISLAITTEINEEN- JA 
TUOTTEINEEN VIRKISTYSUIMALA POREEN JA ILMAJOKI-HALLIN TILOIHIN 
 

Tarjoajan tiedot:  

Tarjoajan nimi: 

Y-tunnus: 

Postiosoite: (PL- tai katuosoite ja postitoimipaikka) 

Sähköpostiosoite: 

 

Merkitään rasti X = tarvittava ominaisuus/vaatimus täyttyy 

Ohjelmisto-/kassajärjestelmä  Merkki ja malli: 

Tarvittavat vähimmäisominaisuudet Vaatimus TARJOUS 

kulkutunnisteen latausohjelma ja latauslaite 
kosketusnäytöllä. 

Kertakäynti, 10 ja 30 kpl sarjaliput, kausikortit 
voimassaoloajoilla/aikuinen, lapsi, opiskelija, 
eläkeläinen, työtön. Lisäksi ryhmän ja 
käyttäjän tunnistetiedot. Mahdollisuus säätää 
yhden käynnin aikarajoitusta, niin että vain 
yksi käynti kuluu asetettuna aikana. 

 

Samassa näytössä tai erillisessä näytössä 
vapaana/varattuna olevista pukukaapeista 

Yhdellä vilkaisulla nähtävissä pukukaappien 
käytössä olevat määrät reaaliaikaisesti eri 
pukuhuoneissa 

 

Ohjelmistoasennukset kahdelle työasemalle: Ilmajoki-
hallille ja toinen myöhemmin erikseen määritelty 
kohde/tai pääsy pilvipalvelun/selaimen kautta 
hallinnointitietoihin. 

Suomenkieliset ohjeet ja käyttöönotto-
opastus asennuksien jälkeen.  

Järjestelmän päivitetään automaattisesti etäkäytöllä 
toimittajan toimesta. 

Niin, että ajankohdasta sovitaan aina tilaajan 
kanssa erikseen, ilman tilaajalta vaadittavia 
asennustoimenpiteitä.  

 

Käyttäjätiedot ja koontiraportit 
kerta-, sarja- ja kausikäytöistä- ja 
käyttäjätiedot sekä -määrät. Mahdollisuus 
itse koodata erilaisia raportteja. 

 

Muut erityistiedot (lisätiedot) 
Raportointitiedot kävijäkohtaisesti ja 
ajankohdittain.  

Kassan päivittäistoiminnot ellei mahdollisuutta integroida 
nykyiseen WinPos-kassajärjestelmään. 

Myyntiosat: Kioski, uimahalli, kuntosali, 
tilavaraukset, yritysmyynnit (kokohinta / 
osahinta ja yhteystiedot sähköisesti 
tallennettuna). Jokaiselle omat tuoteluettelot 
ja alaluettelot. Mahdollisuus eri 
maksutavoille ja eri toimintojen 
koodaamiselle. 
Tilitykset: tuote-erittelyt, alv:t, summat, 
yhteenvedot. Mahdollisuus myös itse koota 
erilaisia raportteja. 

 

HINTA KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA 
TARVITTAVINE OHEISLAITTEINEEN (ALV 0 %)   
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Merkitään rasti X = tarvittava ominaisuus/vaatimus täyttyy 

Kulkuportit Merkki ja malli: 

Tarvittavat vähimmäisominaisuudet Vaatimus TARJOUS 

Kulkuportti kahdella sakaralla (meno ja paluu) lukijoineen. 
Sisäänmenossa kulkutunnisteen tunnistus. 
Ulosmenossa kulkutunnisteen tunnistus ja 
kertakäyttökulkutunnisteiden keräys. 

 

Kulkuportin näyttö 
Näyttää asiakkaalle kulkutunnisteen jäljellä 
olevista käyntikerroista. Yhteys kassa/info-
pisteeseen. 

 

Invaportti sakaraporttien viereen Avattavissa kassalta/infotiskiltä.  

Laskee kävijämäärät 
Näyttää kassalle reaaliaikaisesti tiedon nais- 
ja mieskävijämääristä sekä muista ryhmistä.  

HINTA KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA 
TARVITTAVINE OHEISLAITTEINEEN (ALV 0 %)    

 
 
 

Merkitään rasti X = tarvittava ominaisuus/vaatimus täyttyy 

Lukot ja kulkutunnisteet Merkki ja malli: 

Tarvittavat vähimmäisominaisuudet Vaatimus TARJOUS 

Lukot tunnistavat vain käytössä olevat kulkutunnisteet. 

Asiakaskohtainen ja asiakkailla mahdollisuus 
valita itse pukukaappi pukuhuoneessa. 
Lukitut kaapit tulee nähdä silmämääräisesti 
pukuhuonetilassa. 

 

Varaosien (esim. lukko ja kulkutunnisteet) tilaaminen 
suoraan internet-sivuilta tai yhteyshenkilöltä 

Toimitusaika varaosille ja/tai niiden 
asennukselle oltava saatavissa.  

Asiakkaan tulee nähdä käyttämänsä kaapin numero 

Näytöllinen infotaulu (3kpl) tai muu tunniste. 
Mahdollisuus pystyä tarkastamaan oma 
pukukaappi pukuhuoneeseen takaisin 
tultaessa. 

 

Lukkoja ei käytetä paristoilla/akuilla, mikäli se ei kuulu 
ylläpidon vuosisopimushintaan. Tällöin ylläpitosopimushinta 
on oltava kiinteä 5-vuotta. 

Jatkuva toimintavalmius ja tarvittaessa 
varavirralla sähkökatkojen varalta.  

Kulkutunniste  
Uimahalliin mennessä oltava mahdollisuus 
laittaa ranteeseen tai nilkkaan.   

Yleis- ja/tai hallinnointiavaaja 
Henkilökunta voi hallinnoida kaikkia kaappeja 
vaikka ne olisivat jo asiakkaan lukitsemia 
yleisavaimella ja/tai etäohjauksella. 

 

Mahdollisuus yhdistää muihin tiloihin 

Samaa kulkutunnistetta voi käyttää myös 
kuntosalitilan oveen (ml. tarvittaessa lukijan 
vaihto). Tunnisteelle voidaan asettaa erillisiä 
pääsyehtoja yksilöidysti. 

 

HINTA KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA 
TARVITTAVINE OHEISLAITTEINEEN (ALV 0 %) 
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Merkitään rasti X = tarvittava ominaisuus/vaatimus täyttyy 

Huolto ja ylläpito Merkki: 

Tarvittavat vähimmäisominaisuudet Vaatimus TARJOUS 

Huollon tuntihinta 3-vuoden ajan. 
Kattaa matkat, käytetty työaika, päivitykset. 
Tarjouksessa tulee näkyä vasteaika.  

Ylläpidon vuosisopimushinta 3-vuoden ajan. 
Kattaa matkat, käytetty työaika, päivitykset. 
Pystyttävä sopimaan erikseen ajankohdat 
ylläpitoon vaadittaville toimille. 

 

Takuuaika Laitteistoille vähintään 2 -vuotta.  

HINTA (ALV 0 %)   

 
Jatkuu seuraavalla sivulla optio-osiolla, jotka vaikuttavat osaltaan palveluntarjoajan 
valintaan. 
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SEURAAVASSA OPTIOTARPEET, JOITA VOIDAAN OTTAA KÄYTTÖÖN SAATUJEN 
MÄÄRÄRAHOJEN PUITTEISSA JA VAIHEITTAIN 
 

Merkitään rasti X = tarvittava ominaisuus/vaatimus täyttyy 

OPTIO: Varausjärjestelmä  
Painoarvo: edullisin ja eniten kohtia täyttänyt saa kaikki 
pisteet. Pisteet: täyttynyt osio/2 pistettä. 

Tarvittavat vähimmäisominaisuudet Vaatimus TARJOUS 

Varausjärjestelmä (kalenterinäkymä varaustietoineen, 
henkilökunta voi hallinnoida ja asiakkaan 
kirjautumismahdollisuus) 

Aloitus Ilmajoki-hallin ja virkistysuimala 
Poreen tiloista. Laajentamismahdollisuus 
myös muihin tiloihin koko kunnan tasolla. 

 

Varausjärjestelmän käyttöönotto-opastus 
Toteutetaan suomenkielellä ja mukaan saa 
käyttöoppaan.  

Kurssi-ilmoittautumiset 

Mahdollisuus luoda kurssi-ilmoittautumiset 
asetetulle aikataululle, mahdollisuus usean 
kävijän samanaikaiseen ilmoittautumiseen 
järjestelmässä. Raportointitiedot tulee saada 
ilmoittautumisjärjestyksineen koosteena. 

 

Päätöstieto ohjelmaan rekisteröityneille varaajille 
Mahdollisuus luoda hakuaikoja esim. talvi- ja 
kesävuoroille sekä luoda päätökset 
järjestelmän kautta. 

 

Integraatio kunnan ProEconomica – järjestelmään. 
Maksut siirtyvät sähköisesti kunnan 
taloushallintojärjestelmään.  

HINTA KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA 
TARVITTAVINE OHEISLAITTEINEEN (ALV 0 %) 

  

 
 

Merkitään rasti X = tarvittava ominaisuus/vaatimus täyttyy 

OPTIO: sarjakortin ja vuosikortin lataus 
internetin kautta. 

Painoarvo: edullisin ja eniten kohtia täyttänyt saa kaikki 
pisteet. Pisteet: täyttänyt osio/2 pistettä. 

Tarvittavat vähimmäisominaisuudet Vaatimus TARJOUS 

Asiakkaiden on mahdollista ostaa internetistä ja/tai 
mobiiliversiolla palveluja. 

Mahdollisuus ladata kertoja ja lisää aikaa 
kortilleen verkkokaupan kautta.  

Integraatio kunnan ProEconomica – järjestelmään. 
Maksut siirtyvät sähköisesti kunnan 
taloushallintojärjestelmään.  

HINTA KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNETTUNA (ALV 
0 %) 

  

 

Merkitään rasti X = tarvittava ominaisuus/vaatimus täyttyy 

OPTIO: Kulkutunnisteen Integraatio ulko-ovien 
lukitusjärjestelmään 

Painoarvo 10 pistettä 

Tarvittavat vähimmäisominaisuudet Vaatimus Kyllä/ei 

Saman kulkutunnisteen on mahdollista integroida ulko-ovien 
lukitusjärjestelmään tulevaisuudessa. 

Kulkutunnisteen siru sisältää Mifare DESFire-
teknologian.  


