Rebus hemsida för arrangörer
Version 37 av Rebus ArrAdmin-verktyget: 2019-10-01, Åbergs DataSystem AB

Inledning
Åbergs DataSystem utvecklar och säljer bokningssystemet Rebus för researrangörer, resebyråer och
bussföretag. Rebus Arrangörs-modul används för att paketera resor och sälja dem både över disk och
på internet. Som komplement till arrangörsmodulens internetbokning har vi gjort en
hemsidesprodukt som gör det enkelt för arrangörer att få en bra och snygg hemsida där de kan visa
upp och sälja sina paket samtidigt som den är väldigt enkel att administrera.
Hemsidan är direktkopplad mot researrangörens Rebus-databas så att den har tillgång till alla
upplagda paket, informationstexter, avresedatum, allotment och priser. Man lägger upp hemsidans
grafiska profil via verktyget med bilder och texter samt att man bestämmer vilka paket som ska visas
och vilka som ska vara bokningsbara. Hemsidan sköter sedan själv om att visa paketets alla
avresedatum, allotment och priser i realtid. Fördelen jämfört med att låta andra leverantörer göra
era hemsidor är uppenbar, här har ni full integration i realtid mot Rebus och de uppgifter ni lagt in. Ni
behöver alltså inte registrera information på två ställen med det merjobb det innebär samt risk för
att glömma att uppdatera både information och priser på flera ställen.
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Hemsidan är responsiv vilket betyder att den anpassar bilder, texter och övrig information till
storleken på skärmen på den enhet kunden använder. Hemsidan ser alltså lika bra ut på en stor
skärm på en stationär dator som på mindre skärmar på bärbara datorer, plattor och mobiltelefoner.
I den här manualen går vi igenom en demohemsida med paket och bokningsmöjlighet. Adressen till
sidan som används i exemplen är: https://rebus2.abergs.se

Ladda ner administrationsverktyget
Programmet som används för att administrera hemsidan finns på Åbergs DataSystems hemsida för
Rebus och adressen till den är: http://rebusdata.se
Via menyn högst upp, välj För kunder och undermenyn Installation.
Under segmentet Komplementfiler finns nedladdningslänken ”Arrangör: Verktyg för
internetinställningar HEMSIDA”. Klicka på den och ladda ner installationsfilen RebusArrAdmin.exe.
Kör installationsfilen och installera programmet på din dator. Använder ni den föreslagna sökvägen
för installationen kommer programmet att installeras i katalogen C:\RebusArrAdmin.
Under installationen skapas det automatiskt en genväg på skrivbordet till programmet
RebusArr_Admin.exe. Ikonens beskrivning är Rebus – Hemsidesverktyg. Skulle ikonen saknas kan
man manuellt skapa en genväg och lägga den på skrivbordet. Tack vare ikonen på skrivbordet blir
verktyget lättillgängligt och kan snabbt startas. Ikonen ser ut så här:

Inloggning
Starta programmet. Det första man måste göra är att logga in. Koder för att logga in har ni fått av oss.
Ange ert Arr-ID, er signatur och ert lösenord.
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Menyraden
Längst ut till vänster finns en menyrad. Det är en rad knappar med rutinval. Via dessa rutiner lägger
man in all information som visas på hemsidan.

Menyraden kan visas eller döljas och även pinnas fast i vänsterkanten av
verktygsfönstret. Menyraden börjar alltid i fastpinnat läge. Klicka på
häftstiftsikonen för att släppa loss den så försvinner den in i vänsterkanten. För
sedan muspekaren över menyn så dyker den upp igen. Pinna fast den igen om
ni vill. Hur man vill arbeta med menyn är en smaksak.
Menyraden för ”Hemsida” har ett antal rutinval. Alla dessa rutiner finns till för
att man ska kunna ändra informationen på hemsidan. För att starta en ny
hemsida måste man börja uppifrån och arbeta sig ner mot rutinen ”Paket”.
Dessa rutiner måste alltså alltid gås igenom första gången.
Meny: Rutinen används för att bestämma vilka menyval som ska finnas på
siten.
Karusell: Rutinen används för att lägga in vilka bilder som ska visas överst på
siten. Har man lagt in mer än en bild kommer de att rulla fram och visas en
efter en.
Startsida: Här bestäms vad som ska visas under karusellbilderna. Välkommentexter och eventuella snabbvalsknappar.
Bokatext: Här skriver man den text som ska visas överst när man väljer att boka
ett paket.
Våra resor: Här skriver man den text som ska visas överst när man väljer
paketresor eller en viss grupp av resor. Man kan även välja att visa en viss grupp
på hemsidans förstasida som om det vore ett paket med egen toppbild.
Fot: Här skriver man informationen som ska visas längst ner i foten på
hemsidan. Lägg till logotyp, eventuell kartbild och bilder och länkar till sociala
medier som Facebook, Instagram och Twitter.

Menyraden har även en flik för ”Bokning”. De rutinerna används för att
administrera inställningar på internetbokningssiten. Det tidigare verktyget
kommer därmed att fasas ut.
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Meny

Den här rutinen bestämmer hur den övre delen av hemsidan ska se ut. Lägg först upp en toppbild
som kommer att användas som standard. Den visas överst på alla sidor om man inte lägger in en
specifik toppbild för en viss sida. T.ex. kan ”Om oss” ha en egen toppbild som visas överst men de
övriga sidorna visar då denna bild.
Bilder kan hämtas från en fil på disken genom att man klickar på knappen ”Hämta från fil”. Man kan
även klicka på knappen ”Klistra in kopierad fil” om man har kopierat en bild och har den sparad på
klippbordet.
På bilden kan man lägga in en länk (vad ska hända om man klickar på bilden), en tooltip-text (vilken
text ska visas om man ställer muspekaren på bilden).
”Titel på hemsidan” används för att visa texten på fliken i webbläsaren. Det bör vara företagsnamnet.
Sedan ska man lägga in en logotyp som ska visas i menyraden på hemsidan. Även här kan man ha en
tooltip-text som visas när man ställer muspekaren där samt att man kan registrera ett
telefonnummer som i så fall visas direkt under logotypen på hemsidan.
Till höger kan man lägga till en ikon som ska visas på hemsidans flik i webbläsaren. Det gör att det ser
snyggare ut och går lättare och fortare att identifiera företagets websida.
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Därefter ska man bestämma vilka menyval man ska ha på hemsidan.

Dessa rutiner finns i hemsidans meny. De fyra första är fast och finns alltid men ”Katalog” och ”Min
bokning” kan man markera om man vill visa eller inte visa.
Under menypunkten ”BOKA” kan man även få valet ”Boka buss” om man har markerat att man vill ha
det valet. Annars fungerar menypunkten ”BOKA” endast för att hoppa till internetbokningen för att
boka paketresor. ”Boka buss” är i dagsläget endast ett kontaktformulär där kunden kan begära offert
eller kontakt. En e-post skickas då till vald e-postadress så att man manuellt kan ta hand om det. För
de som har Rebus Bussboknings-modul har vi även på gång att göra ett val så att kunden får upp ett
formulär där de kan skriva in sin begäran/offertförfrågan direkt i Rebus-databasen. Då kan man få
fram kundens begäran direkt i Buss-modulen och kan skapa en bokning/offert. Mer om det i en
kommande version.
Under menypunkten ”INFO” kan man välja att ha undermenyerna ”Info”, ”Om oss”, ”Kontakt”,
”Nyhetsbrev” och ”Info 1 – 4” som kan användas till valfri information.
”KATALOG” kan man markera att man vill ha med på hemsidan om man vill ha ett formulär där
kunderna kan göra beställning av katalog. Skriver man även in en länk till en elektronisk katalog så
dyker det upp ett till menyval som heter ”Bläddra i katalog”.
”MIN BOKNING” kan man markera om man vill att kunderna ska komma till rutinen ”Min bokning”
för att se sina bokningar.

Läs mer om dessa rutiner längre fram i manualen.
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Karusell

I denna rutin kan man lägga in upp till 8 bilder eller filmer som bläddras och visas en i taget på
hemsidans förstasida direkt under menyraden. På varje bild kan man lägga in två textrader som visas
i bilden samt en länk om man vill att ett hopp ska ske till något specifikt ställe om man klickar på just
den bilden. I ovanstående exempel kommer man att komma till sidan för att visa alla resor som är
grupperade i Rebus som ”EU – Europaresor”.
Klicka först på någon av de 8 små bildrutorna till höger så flyttas bilden till den stora bildytan. Använd
sedan knapparna ”Klistra in kopierad bild” och ”Hämta bild/video från fil” för att välja en bild eller en
film som ska användas. Filmer måste vara i formatet MP4.
Knappen ”Ändra bildstorlek” kan användas om man vill att alla bilder i karusellen ska få samma
höjd/bredd eftersom originalbilderna kanske inte har samma storlek och i en karusell måste alla
bilder ha samma höjd eftersom det inte ser snyggt ut när det bläddras bland bilder som har olika
höjd. Ovanför den stora bilden står det vilken bildstorlek den aktuella bilden har. I exemplet vill vi ha
storleken 1900*500 på alla bilder. Inställningen för detta görs i rutinen ”Inställningar”. Läs mer om
den rutinen längre fram i den här manualen.
Klicka på ”Spara”.
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Använder man bilder kan hemsidan se ut så här och systemet bläddrar automatiskt mellan de bilder
man lagt upp. Man kan även bläddra manuellt med hjälp av pilarna.

Om man vill visa en film och lägger den på plats 1 så kan man inte använda de andra sju platserna till
något annat och enbart den valda filmen kommer att visas. Om man däremot börjar med en bild på
plats 1 kan man sedan blanda bilder och filmer från plats 2 och framåt. Men i allmänhet gör man ett
val, antingen ett antal bilder eller en film.
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Startsida

Flik 1: Välkommen
Den här informationen visas direkt under karusellbilderna på hemsidans första sida. Om man absolut
inte vill visa detta på startsidan kan man markera den översta checkrutan ”Visa inte”. Det behovet
kan finnas för vissa arrangörer som vill att kunden snabbt ska komma ner till de bokningsbara
paketen, t.ex. om deras kunder oftast söker via en mobiltelefon.
Man kan skriva in två rubriktexter och två stora textrutor med information. Om man inte vill ha två
rutor med text kan man markera checkrutan ”Använd endast en textruta” och då får man bara en
stor textruta istället.
Man kan också lägga till max fem snabbvalsknappar som visas under texterna. Länkarna på
knapparna kan vara länkar inom hemsidan, t.ex. till information eller kontaktformulär eller en viss
resa eller resegrupp men kan även vara externa länkar. Har man en extern länk till en annan hemsida
kan det vara bra att markera boxen ”Starta i ny flik”. Då öppnas länken i webbläsaren i en ny flik.
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Med inmatning enligt exemplet ser det ut så här på hemsidan:
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Flik 2: Bokainfo

Här kan man välja att ha ytterligare en informationsruta på förstasidan som handlar om online
internetbokningen med en direktlänk till boka-funktionen. Den rutan kan se ut så här om man väljer
att den ska visas, men det är som sagt valbart.
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Flik 3: Sök på ort

Om man på hemsidan vill ha en funktion för att snabbt kunna söka på resor kan man använda den
här funktionen för att söka på påstigningsorter. Till vänster skriver ni en rubrik och en text som
beskriver hur sökningen går till och till höger skriver ni en rubrik och en text som ska visas när
sökresultatet visas.

Om man aktiverar det här visas ett sök-segment på sitens startsida.

Här man kan välja bland arrangörens befintliga påstigningsorter samt att man ser hur många resor
som finns för varje ort. Man kan även kombinera påstigningsort med resegrupp/kategori så att man i
detta fall kan söka efter endast shoppingresor som går från Katrineholm.
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När man gjort valen och klickar på sökknappen visas endast de paket som matchar de val man gjort.
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Flik 4: Akutinfo

Om ni någon gång behöver meddela något akut på hemsidan, t.ex. att telefonväxeln gått sönder eller
att ni av någon anledning har stängt kan ni använda rutinen ”akutinfo”.
Välj en informationsbild (det finns 16 förvalda) eller hämta en egen med hjälp av knapparna ”Klistra
in kopierad bild” och ”Hämta från fil” samt skriv informationstexten. Sedan kan man välja om man vill
visa detta hela tiden genom att inte markera checkrutan ”Använd datum”. Då visas denna
akutinformation på hemsidan ända tills man raderar den. Vill man ha det datumstyrt kan man
markera checkrutan ”Använd datum” och välja från/till datum. Akutinformationen visas då bara
mellan de datum man valt.
Så här kan det se ut på hemsidan:
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Bokatext

Här skriver man in den text som ska visas när man kommer fram till bokningen för ett paket. Man kan
lämna texten tom om man inte vill ha någon text ovanför bokningsfönstret men man måste ändå gå
igenom den här rutinen och spara vilka val man vill ha.
Checkrutan ”Visa inte menyraden i bokningen” kan markeras om man inte vill visa menyraden med
t.ex. logotypen i bokningsrutinen. Använder man den här hemsidesprodukten har man redan en
logotyp överst.
Checkrutan ”Visa inte bokningsinformationen” kan markeras om man inte vill visa den
informationsrad som finns i internetbokningen för vald resa. Det kan t.ex. vara en beskrivning av vad
som ingår i resans pris. Använder man den här hemsidesprodukten har man redan den
informationen.
Dessa två punkter används alltså oftast om man har Rebus internetbokning men inte Rebus hemsida.
Så normalfallet är att ha båda två markerade för att inte visa den informationen vid bokningen.
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Våra resor

Skriv in den rubriktext och beskrivande text som ska visas när man väljer menypunkten ”Våra resor”
och underpunkten ”Alla resor” på hemsidans huvudmeny.
Man kan också lägga till max fem snabbvalsknappar som visas under texterna. Länkarna på
knapparna kan vara länkar inom hemsidan, t.ex. att de pekar till en viss resa eller resegrupp som man
vill pusha för men det kan även vara externa länkar. Har man en extern länk till en annan hemsida
kan det vara bra att markera boxen ”Starta i ny flik”. Då öppnas länken i webbläsaren i en ny flik.
Vill man även ha en generell PDF-fil som kunden kan klicka på så kan man ladda upp den här.
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Den text man skrivit och de knappar man eventuellt satt upp visas först innan alla resor och på
hemsidan kan det se ut så här:
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Väljer man istället att under ”Våra resor” visa en viss grupps alla resor kan man välja att ha en annan
rubrik och en annan text, t.ex. om man väljer gruppen ”KRYSS” för kryssningar.

Välj en egen toppbild som då ersätter standardbilden. Skriv en rubrik och en informationstext. Skriv
även in text och länkar som ska användas på eventuella snabbknappar. Du kan även välja att länka till
en PDF-fil som beskriver gruppen ”Kryssningar”. Spara.
Välj sedan ”Kryssningar” under hemsidans menypunkt ”Våra resor”

17

På hemsidan kan det då se ut så här:

En annan funktion i den här rutinen är om man vill visa en grupp på hemsidans förstasida precis som
om det vore ett vanligt paket, t.ex. vill man visa gruppen kryssningar med en passande säljtext.
Kunden kan då klicka på gruppbilden för kryssningar och få fram listan med resor som tillhör gruppen
kryssningar. Det är alltså ytterligare ett sätt att visuellt pusha för och marknadsföra grupper av resor
och inte bara gå via sökningen i menyn.
Detta görs på flik 2 som heter ”Visa resegruppen som paket”.
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För att kunna visa en grupp som ett paket på hemsidans förstasida måste man lägga in en bild och en
beskrivningstext. Man kan välja att bilden ska visas i tre olika format på hemsidan.
0 – Normal bredd (250*210)
1 – Dubbel bredd (540*213)
2 – Helbredd (1100*330)
I exemplet visas en bild som hämtats in och beskurits till dubbel normal bredd. Observera att man
först måste välja vilket format man vill ha och sedan hämta in bilden. Justeringen av bildstorleken
sker då. Att bara ändra på storleksvalet ändrar inte storleken på en redan inhämtad bild.
Man kan också välja att visa en film på hemsidan istället för en bild. Filmer ska vara i formatet MP4
och måste hämtas från din dator och laddas automatiskt upp till webbservern av programmet.
I rutinen ”Inställningar” kan man ställa in att bilder alltid komprimeras på servern för att få bästa
prestanda, men om man inte vill det specifikt för vissa bilder kan man markera fältet ”Ej
komprimerad”. Bilden lagras då i originalstorlek.
Om man vill att en uppmaningstext ska skrivas på bilden kan den skrivas in på fältet ”Textetikett” och
det kan då se ut så här på hemsidan.
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Man kan också markera gruppen som aktiv eller inaktiv på startsidan. Det är bra att kunna sätta den
som inaktiv om man temporärt vill ta bort den från hemsidan utan att behöva radera allting. Man
kanske vill använda det igen senare och då har man all information kvar.

Visa en grupp på förstasidan men inte under ”Våra resor” och ”Kalender”.
Ibland vill man gruppera paket på fler sätt än den vanliga grupperingen och vill att gruppen ska visas
på hemsidans förstasida men man vill inte att kunden ska se gruppen när de väljer ”Våra resor” eller
”Kalender”. Skapa då en paketgrupp i Rebus Arr-Back som börjar med ett utropstecken, t.ex. ”!SHOP”
och koppla den mot de paket ni önskar. Gruppen kan då väljas att visas med en bild på hemsidan
men gruppen visas inte i menyn.

På hemsidan kan det se ut så här om man satt normal bredd:
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Så här kan det se ut om man satt dubbelbredd på kryssningar och helbredd på shoppingresor:
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Fot

För att hemsidan ska kunna avslutas med en bra fot måste uppgifter registreras här. Foten är
uppdelad i tre sektioner där den första visar ett antal länkar till resor med närmsta avresedatum. Det
här är en automatisk funktion men sätt in rubriktexten här. Den andra kolumnen är till för
kontaktuppgifter. Skriv in rubriktexten och kontaktuppgiftstexterna eller klicka på knappen ”Kopiera
in adressuppgifter. Den tredje kolumnen är till för att visa en karta eller annan information. Vill ni
inte ha en karta kan ni säkert hitta på ett annat användningsområde. Skriv in en rubriktext och lägg
till en obligatorisk bild.
Under den första delen av foten ska man lägga in en logotyp och så finns det möjlighet för tre länkar
till sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram.
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Paket
Flik 1: Paket till hemsida

Det här är rutinen man förmodligen kommer att jobba mest med. Här lägger man in information om
alla paket man har i Rebus och om och hur de ska visas på hemsidan.
Aktuella paket
Här väljer man vilket paket man vill redigera. Listan på paket hämtas från Rebus och innehåller alla
paket som har aktuella och framtida avresedatum.
Välj utgångna
Om man har utgångna paket, d.v.s. där alla avresedatum har passerats, och man ändå vill redigera
dem måste man först markera här att man vill se utgångna paket. Sedan väljer man något paket i
valrutan som då har bytt namn från ”Aktuella paket” till ”Utgångna paket”. Då kan man förändra t.ex.
sista visningsdatum på ett paket så att det återigen visas på hemsidan.
Koppla bild: När man valt ett paket första gången ska man koppla en bild till det. Använd knapparna
”Klistra in kopierad bild” (om man redan har en kopierad bild i klippbordet) eller ”Hämta från fil”.
I rutinen ”Inställningar” kan man ställa in att bilder alltid komprimeras på servern för att få bästa
prestanda, men om man inte vill det specifikt för vissa bilder kan man markera fältet ”Ej
komprimerad”. Bilden lagras då i originalstorlek.
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Bildtext
Skriv in en text som kommer att visas som rubrik för paketet på hemsidan.
Textetikett
Om man vill ha en text som visas på bilden på hemsidan kan det skrivas in här, t.ex. ”Från 900
kronor” eller ”Fåtal platser kvar”.
Inaktiv på startsida
Om man vill hålla förstasidan ganska ren och inte fylla upp den med alla paket kan man välja att
inaktivera paketet på startsidan, d.v.s. att den inte ska visas där. Man kanske bara vill visa 10-12
paket på förstasidan. Det blir rätt mycket att bläddra igenom annars, framförallt på en mobiltelefon.
Inaktiv på våra resor
När man söker ”Våra resor” från hemsidans meny ska i allmänhet alla aktuella paket visas. Men det
kan finnas fall där ett paket ska uteslutas även där. Markera i så fall den här rutan.
Inaktiv boka
Om man vill kunna visa paketet på hemsidan men inte ge möjlighet att boka ska den här rutan
markeras. På hemsidan kommer det för varje avresedatum stå ”Ring för bokning”.
Publicera på Vibuss
Markera det här fältet om paketet ska vara sökningsbart och bokningsbart på reseportalen
www.vibuss.se. Om ni inte är anslutna till Vibuss fyller detta ingen funktion.
Visa från datum
Första gången ett paket läggs upp i den här rutinen sätts fråndatumet till dagens datum. Det här
datumet styr från vilket datum paketet ska visas på hemsidan.
Visa till datum
Det här datumet sätts i första läget till paketets sist upplagda avresedatum och kan ändras till vad
man vill. När det här datumet har passerat visas inte längre paketet på hemsidan.
Här kan det uppstå en händelse om man i Rebus har lagt till nyare avresedatum sedan paketet lades
upp på hemsidan. Programmet upptäcker att det finns senare avresedatum och frågar då om
datumet ska uppdateras.

Svarar man ja på frågan ändras datumet och man kan fortsätta göra sina ändringar tills man sparar.
För att inte missa fler paket som har nyare avresedatum, t.ex. vid ny säsong, kan man se och ändra
på alla i rutinen på flik 4 (Uppdatera visningsdatum).
Boka-knapp: Tooltiptext
Skriv en text som visas när muspekaren ställs på boka-knappen.
Mera-knapp: Tooltiptext
När man från menyn väljer ”Våra resor” eller ”Kalender” så visas de sökta paketen i en lista på
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skärmen. Där finns knappen ”Läs mer” för varje paket. Den text som skrivs här visas när muspekaren
står på den knappen.
Välj eventuell PDF-fil att visa
Om man vill koppla t.ex. ett dagsprogram eller en beskrivning till paketet som visas på hemsidan kan
det göras med hjälp av en PDF-fil. Hämta PDF-filen via knappen ”Hämta från PDF-fil”. Skriv även in
vad det ska stå på knappen i fältet ”PDF-knapp” samt en eventuell tooltip-text som visas när
muspekaren står på knappen. Vill man ta bort PDF-filen för paketet finns knappen ”Radera”.
Om man har kopplat en PDF-fil till paketet dyker det upp en ny knapp på hemsidan bredvid BOKAknappen för paketet som heter det man skrev in på fältet ”PDF-knapp”.
Beskrivningstexter
I de två stora textrutorna till höger ska man skriva in beskrivning om paketet.
Den övre rutans text kan visas på hemsidans förstasida och visas även vid sökningar efter paket och
bör därför vara ganska kort.
Den undre rutans text visas när man väljer paketet. Texten kan därför vara längre och bör vara av
mer beskrivande karaktär, t.ex. vad som ingår på resan.

Generellt om textinmatningar i editorrutorna
Genomgående när det gäller textinmatningar i de här editorrutorna är att de har ett verktygsfält
överst ungefär som i Word. Om man har markerat ett textavsnitt i rutan kan man t.ex. ställa in
typsnitt, textstorlek, om texten ska ha fetstil, vara kursiv eller understruken. Man kan även sätta
färger och göra olika typer av indrag.

Däremot styrs oftast typsnittet på hela hemsidan av inställningar i något som kallas för CSS-koder och
sätter man in något annat typsnitt i textrutorna kan det se inkonsekvent ut eftersom det som sätts i
textrutan överrider de grundläggande inställningarna. Märker man att texten inte ser ut som man vill
finns det en knapp i verktygsfältet som heter ”html”. Klickar man på den så ser man både texten och
dess underliggande styrkoder (HTML-koder). Kan man HTML-kodning kan man ändra på det här, men
man kan även rensa texten på all styrande HTML-kod så att det inte överrider de generella
inställningarna. Det är värdefullt om man t.ex. har kopierat texten från någon hemsida på internet
eftersom det då oftast följer med en massa oönskade HTML-koder som kan störa. Klicka i så fall på
knappen ”Rensa Htmlkod” och sedan OK. Spara sedan den ändrade texten på vanligt sätt och då är
den rensad på underliggande HTML-kod.

25

Flik 2: Paketbilder

Toppbild
Överst i denna flik kan man välja att visa en egen toppbild för paketet på hemsidan istället för den
standardbild man lagt upp i ”Meny”-rutinen. Det blir ofta snyggare att ha en stor bild överst som
stämmer överens med det aktuella resmålet. Använd knapparna ”Klistra in kopierad bild”, ”Hämta
från fil” för att välja bild. Ångrar man sig kan bilden tas bort helt och hållet med hjälp av knappen ”Ta
bort bilden” och då kommer standardbilden återigen att användas. Bildstorleken kan ändras genom
att klicka på knappen ”Ändra bildstorlek”. Den generella storleken för stor paketbild ställer man in i
rutinen ”Inställningar”. Bildens aktuella storlek står ovanför bilden längst upp till höger. Spara bilden
genom att klicka på Spara-knappen som finns till höger direkt under toppbilden.
Välj bilder och/eller filmer
Förutom toppbilden kan man också lägga in ända upp till 6 andra bilder eller filmer som visar
resmålet utöver den första bilden som lades in på paketets första flik. Även här finns det knappar för
att välja och radera bilder och filmer. Filmer måste vara i formatet MP4. När man väljer ett paket på
hemsidan kommer man att se alla dessa bilder eller filmer en i taget.
Text i bilden
På extrabilderna kan man skriva en text som kommer att läggas in i bilden på hemsidan. Den ersätter
dock inte den ”text på bilden” som man kan skrev på flik 1, den visas på alla bilder.
Stäng av automatisk rullning av bilder
Normalt rullar de bilder man registrerat en efter en automatiskt i en karusell. Vill man inte ha den
automatiska bildrullningen kan det stängas av genom att denna checkbox markeras.
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Visa extrabilderna även på förstasidan
Om man vill att de extrabilder man lagt upp för paketet även ska visas på hemsidans förstasida ska
man markera denna checkbox. På det sättet kan man få förstasidan att se mer levande ut.
Stäng av automatisk rullning av bilder
Om man markerat att extrabilderna även ska visas på hemsidans förstasida men inte vill att de ska
rulla automatiskt kan det stängas av genom att denna checkbox markeras.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen efter ändringarna.

Flik 3: Fler pakettexter

I den här fliken kan man lägga in information om resan som visas på hemsidan. I exemplet har vi lagt
in ett dagsprogram med en bild. Även här fungerar knapparna ”Hämta in kopierad bild” och ”Hämta
från fil” för att välja vilken bild man vill använda men här är det inget krav på att bilder måste
användas.
Knappen ”Ny rad” kan man klicka på för att tömma informationsfälten och bilden för att förbereda
för en ny informationsinmatning.
Om man vill ändra ordning på informationsraderna i listan till vänster kan man antingen ta tag i en
rad i listan och dra den till en annan plats eller använda pilknapparna för att flytta upp och ner. När
raderna ligger på den plats man vill måste man klicka på knappen ”Omnumrera raderna automatiskt
och uppdatera”. Raderna omnumreras då och det slår direkt igenom på hemsidan.
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När man har gått igenom paketets tre flikar kan paketet se ut så här på förstasidan. I exemplet
bläddrar den mellan de upplagda bilderna. Klicka på paketet så visas mer information.
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All information från paketet visas, bilder, pakettext, beskrivningstext, upplagda pakettexter om t.ex.
dagsprogram, vad som ingår etc. Avresedatumen, platser kvar och priser läser programmet direkt
från Rebus-databaserna och visar på hemsidan.

Klickar man på de dolda informationsfälten som för detta paket heter ”Dagsprogram”, ”Allt detta
ingår”, ”Våra utflykter” och ”Shopping” öppnas de och det kan se ut så här.
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Det kan hända att man vill visa mer än en bild under t.ex. gruppen ”Våra utflykter” så här:

För att kunna göra det måste man ha tre olika rader med text och bild men man sätter samma
ordningsnummer på dem och använder underordningen som vi kallar för sekvens. I det här fallet har
vi tre rader med ordningsnummer 3 och underliggande sekvensnummer 0, 1 och 2 för att kunna
sortera raderna korrekt efter ordningsnumret. Max 10 sekvensnummer kan användas per ordning.

Vill man ha det så här måste man sätta ordningsnr och sekvensnr manuellt. Klicka på kolumnerna i
den vänstra rutan och sätt egna nummer. Knappen för den automatiska omnumreringen kan då inte
användas eftersom den alltid omnumrerar från 1 och uppåt och sätter sekvensnummer till 0.
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Hade man även kopplat en PDF-fil till paketet hade det visats en knapp bredvid boka-knappen för att
visa och ladda ner PDF-filen. Se nedanstående exempel på paketresa där knappen ”PROGRAM” visas
bredvid ”BOKA”-knappen. Klickar man på den visas PDF-filen med mer beskrivning om resan.

Sedan kan man klicka på ”BOKA”-knappen för att göra bokningen.
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Flik 4: Paket webbanalys
När man vill redigera ett paket kan man på paketets flik för Webbanalys bestämma vad som kommer
att läggas in på hemsidans taggar Description och Keywords för just det här paketet. Sådan här
information som finns dolt på hemsidorna men inte syns för kunden kallas för metadata och Google
och andra sökmotorer använder dessa data för att skapa index och sortera sökresultat. Därför är det
viktigt att det står bra information här, det som kunderna kan tänkas söka på.
Description
Som standard tar programmet paketets första beskrivningstext och använder i taggen <description>
för webbläsaren att använda, men det kan ändras här för varje paket. Till höger visas den text som
programmet normalt använder men om man skriver något i den vänstra rutan så används den
informationen istället. Ibland vill man täcka in även felstavningar av ord som Google då kan använda
när kunden söker. Använd knappen med piltangenten mellan rutorna för att kopiera standardtexten.
Därefter kan den vänstra textrutan redigeras som ni vill.
Keywords
Som standard tar programmet den information som skrivits in i rutinen ”Inställningar” och använder
det i taggen <Keywords> för webbläsaren att använda, men det kan ändras här för varje paket. Till
höger visas den text som programmet normalt använder men om man skriver något i den vänstra
rutan så används den informationen istället. Använd knappen med piltangenten mellan rutorna för
att kopiera standardtexten. Därefter kan den vänstra textrutan redigeras som ni vill.
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Flik 5: Uppdatera visningsdatum

Varje paket som visas på hemsidan har ett sista visningsdatum inställt på flik 1. Har det datumet
passerats så slutar paketet automatiskt att visas. Det är bra med en sådan automatik så att man har
hemsidan aktuell och inte visar paket som inte längre kan säljas.
Bestämmer man sig då för att lägga in nya avresedatum för paketet i Arr-Back kommer programmet
att märka att resan går att sälja igen och att den återigen bör visas på hemsidan. Därför bör man då
och då kolla informationen på den här fliken. Här visas alla paket som har nyare avresedatum än
hemsidans sista visningsdatum.
För att paketen ska fortsätta visas på hemsidan om nya datum tillkommit måste alltså informationen
om sista visningsdatum uppdateras. Man kan avmarkera de paket som man inte vill ska uppdateras
men förinställt är alla markerade. Klicka sedan på knappen ”Uppdatera sista visningsdatum på alla
markerade paket”.
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Flik 6: Sortera förstasidan

Här bestämmer man vilka paket som ska visas på hemsidans förstasida och i vilken ordning de ska
visas, om bilden är i normalbredd, dubbelbredd eller helbredd samt om den ska ha en ram runt sig
eller inte.
Kolumnen Storlek
När man registrerar ett paket, en grupp eller en reklamruta kan man bestämma storleken på bilden
och här ser man bildens valda storlek.
Kolumnen Design
Här kan för varje paket, grupp eller reklamruta välja om den ska visas på hemsidan med eller utan
ram. Ibland kan det hända att man vill pusha för en viss resa och då kan man för det första välja att
sortera den överst, kanske ha en bredare ruta samt eventuellt sätta en ram runt den.
Kolumnen Inaktiv
Här kan man direkt klicka på paketets checkbox för att markera eller avmarkera det, d.v.s. bestämma
om paketet ska visas eller inte visas på förstasidan.
Kolumnen Ordning
Här visas sorteringsordningen. Man kan ändra ordningen på hemsidan genom att flytta paketen
inbördes mellan varandra. Dra ett paket till en annan plats eller klicka på upp-knappen och nerknappen längst ner till höger. Paketen flyttas då i listan. Klicka på knappen ”Uppdatera ny ordning”
när sorteringen är som ni vill att den ska vara. Den nya ordningen slår direkt igenom på hemsidan.

34

Vill man inte se de inaktiva paketen i denna lista kan man klicka och ta bort markeringen ”Visa
inaktiva”. Inställningen sparas och används som standard nästa gång man kommer hit.

Resegrupper och reklamrutor på förstasidan
Observera att man i den här rutinen även ska sortera visningsordningen för de upplagda bilder som
inte är bokningsbara paket. Det kan vara bilder som länkar till resegrupper eller reklamrutor.
Resegrupper har ett paket-ID som börjar på ”K!” och reklamrutor har ett paket-ID som börjar på ”R!”.
Att lägga upp så att resegrupper visas på förstasidan kan ni läsa mer om under rutinen ”Våra resor”
och att lägga upp reklamrutor på förstasidan kan ni läsa mer om under rutinen ”Reklam”.

Har man många paket i listan som gör att man måste rulla mycket fram och tillbaka kan man välja att
ta bort markeringen ”Visa bildhöjd”. Då tar varje paket upp mindre plats i listan så att man ser flera
på en gång. Inställningen sparas och används som standard nästa gång man kommer hit.
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Så här kan bilderna på hemsidan se ut om man har experimenterat med olika storlekar på bilderna
och olika ramar på paket, grupper och reklamrutor.
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Flik 7: Sortera våra resor

Här bestämmer man vilka paket som ska visas när man på hemsidan väljer ”Våra resor” och i vilken
ordning de ska visas. När man väljer ”Våra resor” ska oftast alla aktiva resor visas till skillnad från
förstasidan som bara visar ett urval av resorna.
Varje paket visas i listan och det finns en kolumn som heter ”Inaktiv”. Här kan man direkt klicka på
paketets checkbox för att markera eller avmarkera det, d.v.s. man bestämmer om paketet ska visas
eller inte visas på ”Våra resor”.
Man kan också ändra på vilken ordning de visas genom att flytta paketen mellan varandra. Dra ett
paket till en annan plats eller klicka på upp-knappen och ner-knappen längst ner till höger. Paketen
flyttas då i listan. Klicka på knappen ”Uppdatera ny ordning” när sorteringen är som ni vill att den ska
vara. Den nya ordningen slår direkt igenom på hemsidan.
Vill man inte se de inaktiva paketen i denna lista kan man klicka och ta bort markeringen ”Visa
inaktiva”. Inställningen sparas och används som standard nästa gång man kommer hit.
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Har man många paket i listan kan man också välja att ta bort markeringen ”Visa bildhöjd”. Då tar
varje paket upp mindre plats i listan så att man ser flera på en gång. Inställningen sparas och används
som standard nästa gång man kommer hit.
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Reseinformation

Flik 1: Information
Här skriver man in den information man vill ska visas på hemsidan när man väljer ”Info” och
”Reseinformation.”
Skriv in en rubrik och en text som visas överst. Därefter kan man ha många textsegment som kan
vara antingen öppna eller dolda från början. Markera vilket man vill använda i fältet ”Markera om
informationsrader ska visas öppet”.
Alla rutiner som följer detta inmatningsmönster har en lista längst till vänster där alla textsegment
visas och i vilken ordning de visas på hemsidan när man väljer den aktuella rutinen. Ordningen kan
omsorteras genom att antingen dra och flytta varje rad eller använda upp-knappen och ner-knappen
till höger om listan. När ordningen är som man vill ha den klickar man på knappen ”Uppdatera ny
ordning”. Raderna omsorteras och den nya ordningen slår igenom direkt på hemsidan.
Varje textsegment består av en rubrik och en text. Man kan koppla en bild till textsegmentet genom
att använda knapparna ”Klistra in kopierad bild” och ”Hämta från fil”.
Vill man även koppla en PDF-fil till textsegmentet kan det göras med hjälp av knappen ”Koppla PDFfil”. Det kommer då att visas en länk som heter ”Läs mer” och kunden kan ladda ner PDF-filen via den
länken.
När ett textsegment är färdigskrivet måste man klicka på Spara-knappen. Texten läggs då in i listan
till vänster med ordningsnummer 0. Sortera ordningen så att det blir som ni vill ha det.
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Flik 2: Huvudbild
Vill man ha en annan toppbild än den man lagt in som standard kan man välja en här.

Välj bild med knapparna ”Klistra in kopierad bild” eller ”Hämta från fil”.
Ta bort bilden med knappen ”Ta bort bilden”.
Vill man ha samma storlek på bilden som alla andra toppbilder kan man göra om den med hjälp av
knappen ”Ändra bildstorlek” enligt valet i rutinen ”Inställningar”.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen.

På hemsidan kan man klicka på ”Info” i huvudmenyn och välja menyvalet ”Reseinformation”.
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Om oss

Flik 1: Information
Här skriver man in den information man vill visa på hemsidan när man väljer ”Info” och ”Om oss.”
Skriv in en rubrik och en text som visas överst. Därefter kan man ha många textsegment.
Det finns en lista längst till vänster där alla textsegment visas och i vilken ordning de visas på
hemsidan. Ordningen kan omsorteras genom att antingen dra och flytta varje rad eller använda uppknappen och ner-knappen till höger om listan. När ordningen är som man vill ha den klickar man på
knappen ”Uppdatera ny ordning”. Raderna omsorteras och den nya ordningen slår igenom direkt på
hemsidan.
Varje textsegment består av en rubrik, en text och en bild. Bilden kopplas till textsegmentet genom
att använda knapparna ”Klistra in kopierad bild” och ”Hämta från fil”.
Vill man även koppla en PDF-fil till textsegmentet kan det göras med hjälp av knappen ”Koppla PDFfil”. Det kommer då att visas en länk på hemsidan som heter ”Läs mer” och kunden kan ladda ner
PDF-filen via den länken.
När ett textsegment är färdigskrivet måste man klicka på Spara-knappen. Bilden och texten läggs då
in i listan till vänster med ordningsnummer 0. Sortera ordningen så att det blir som ni vill ha det.
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Flik 2: Huvudbild

Vill man ha en annan toppbild än den man lagt in som standard kan man välja en här.
Välj bild med knapparna ”Klistra in kopierad bild” eller ”Hämta från fil”.
Ta bort bilden med knappen ”Ta bort bilden”.
Vill man ha samma storlek på bilden som alla andra toppbilder kan man göra om den med hjälp av
knappen ”Ändra bildstorlek” enligt valet i rutinen ”Inställningar”.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen.

På hemsidan kan man klicka på ”Info” i huvudmenyn och välja menyvalet ”Om oss”.
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Kontakta oss

För att rutinen ”Kontakta oss” ska fungera måste information registreras här. Programmet tar från
början fram företagets uppgifter från Rebus-databasen och visar i textrutan men man kan ändra på
både rubrik och text innan man sparar.
Skulle man av någon anledning vilja kopiera in företagets uppgifter igen kan man använda knappen
”Kopiera in adressuppgifter”. Uppgifterna läggs till sist i textrutan.
E-postadress för kontakt
Ange till vilken e-postadress kundens kontaktförfrågan ska skickas.
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Flik 2: Huvudbild

Vill man ha en annan toppbild än den man lagt in som standard kan man välja en här.
Välj bild med knapparna ”Klistra in kopierad bild” eller ”Hämta från fil”.
Ta bort bilden med knappen ”Ta bort bilden”.
Vill man ha samma storlek på bilden som alla andra toppbilder kan man göra om den med hjälp av
knappen ”Ändra bildstorlek” enligt valet i rutinen ”Inställningar”.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen.

På hemsidan kan man klicka på ”Info” i huvudmenyn och välja menyvalet ”Kontakta oss”.
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På hemsidan matar kunden in sitt namn, eventuellt företagsnamn, telefon, e-post och ett valfritt
meddelande innan de klickar på knappen ”Skicka”.
De fält som har en * framför sig är obligatoriska.
E-posten skickas till den e-postadress som registrerats i rutinen.
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Nyhetsbrev

I den här rutinen beskriver man hur man vill hantera funktionen på hemsidan för anmälan till
nyhetsbrev om man har valt att aktivera det. Rebus har ingen funktion för att skapa själva
nyhetsbreven så det som händer är att man kan få e-post från kunderna och att man därefter får
hantera den informationen manuellt på bästa sätt.
Flik 1: Nyhetsbrev
Skriv in en rubrik och en text som ska visas på hemsidan. Högst upp till höger finns fältet ”Standard epostadress att skicka till”. Skriv in den e-postadress som förfrågan om nyhetsbrev ska skickas till.
Om man vill kan man upp till 5 olika typer av nyhetsbrev som kunden kan anmäla sig till beroende på
intresse. I exemplet har vi lagt in ”Musikresor” som ett särskilt nyhetsbrev och att om kunden
markerar det ska e-posten skickas till en annan adress än den som angivits som standard.
Nästa grupp ”Teaterresor” har ingen e-postadress angiven, den skickas då till standardadressen.
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Flik 2: Huvudbild

Vill man ha en annan toppbild än den man lagt in som standard kan man välja en här.
Välj bild med knapparna ”Klistra in kopierad bild” eller ”Hämta från fil”.
Ta bort bilden med knappen ”Ta bort bilden”.
Vill man ha samma storlek på bilden som alla andra toppbilder kan man med hjälp av knappen
”Ändra bildstorlek” göra om den enligt valet i rutinen ”Inställningar”.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen.
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Flik 3: Eposttexter

Här beskriver man hur e-postmeddelandet ska se ut när kunden har skrivit in sina kontaktuppgifter
och markerat vilka nyhetsbrev de är intresserade av och klickat på skicka.
Ange text för e-postens ärende/subject
Ange texten som ska stå på e-postens rubrik, t.ex. ”Prenumeration på nyhetsbrev”. Om man på flik 1
valt att använda flera nyhetsgrupper att välja mellan bör man lägga till koden ”$V” sist på den raden.
Den koden byts ut mot texten ”Musikresor” eller ”Teaterresor”, d.v.s. den text man skrivit på flik 1
för de val som finns.
Ange text för e-postens kropp/body
Här ska man skriva in den text som kommer att skickas i e-posten. Vissa koder man skriver in i texten
byts ut mot relevant information innan sändning. Se exemplet ovan där $V ersätts med texten på den
valda nyhetsbrevgruppen, $1 ersätts med kundens namn, $2 ersätts med kundens telefon och $3
ersätts med kundens e-postadress.
Ange text i e-posten som ska repeteras för olika val, t.ex. ”Musikresor”
Om man har valt att kunden ska kunna välja bland flera nyhetsgrupper kommer denna textrad att
repeteras i e-posten för de val kunden bockat för. Skriv t.ex. ”Kunden vill ha nyhetsbrev för $V”.
Koden $V kommer att bytas ut till t.ex. ”Musikresor” eller ”Teaterresor”.
Skriv in en tacktext som visas när e-posten har skickats
För att kunden ska veta att e-posten har skickats till företaget kommer inmatningen av
kontaktuppgifter bytas ut mot denna text. Det kan t.ex. stå ”Tack för ditt intresse. Vi noterar ditt
önskemål och du kommer fortsättningsvis att få de nyhetsbrev du valt.”
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På hemsidan kan man klicka på ”Info” i huvudmenyn och välja menyvalet ”Nyhetsbrev”.

Kunden får då upp rutinen för att anmäla sig till nyhetsbrev.

När de har skickat iväg det kommer en bekräftelsesida upp med den tacktext ni registrerat.
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Hittegods

Om man på sin hemsida vill ha rutinen att kunder kan anmäla försvunnet bagage måste man aktivera
det i Meny-rutinen och registrera information här. Skriv in den text ni vill visa på hemsidan samt
vilken tacktext som ska visas när kunden har skickat in sin anmälan.
Sedan ska ni skriva till vilken e-postadress som anmälan ska skickas samt beskrivningstexter för varje
fält kunden ska fylla i. Om man vill att kunden ska markera var de suttit i bussen kan dessa texter
markeras som en valruta.
På flik 2 kan ni också välja en egen toppbild för hittegodsrutinen.
När kunden sedan väljer rutinen via hemsidans menypunkt ”Info” kan det se ut så här:
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I beskrivningsrutinen har man markerat vilka av texterna som ska vara endast beskrivande texter och
vilka texter som ska vara valrutor.
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Information 1-4

Information 1-4 är fyra rutiner för information på hemsidan som ni kan namnge som ni vill och
antingen aktivera eller avaktivera vid behov. I exemplet ovan finns de fyra rutinerna och är
namngivna som ”Dagbok/Krönika”, ”Nytt och aktuellt”, ”Våra bussar” samt ”Mer information”. Varje
flik för de fyra rutinerna innehåller två underflikar där man kan lägga upp rubrik, text och ett
obegränsat antal textsegment som innehåller rubrik, text och eventuellt en bild och en kopplad PDFfil med mer information. Principen är precis likadan som för många andra rutiner som beskrivs i
manualen.

Flik 1
Här skriver man in den information som man vill visa på hemsidan när man väljer ”Info” och den
valda underrutinen. I detta fall ”Dagbok/Krönika”.
Skriv in en rubrik och en text som visas överst. Därefter kan man ha många textsegment som visas på
den sidan. Det finns en lista till vänster där alla textsegment visas och i vilken ordning de visas.
Ordningen kan omsorteras genom att antingen dra och flytta raderna eller använda upp-knappen och
ner-knappen till höger om listan. När ordningen är som man vill ha den klickar man på knappen
”Uppdatera ny ordning”. Raderna omsorteras och den nya ordningen slår igenom direkt på
hemsidan.
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Varje textsegment består av en rubrik och en text. Man kan koppla en bild till textsegmentet genom
att använda knapparna ”Klistra in kopierad bild” och ”Hämta från fil”.
Vill man även koppla en PDF-fil till textsegmentet kan det göras med hjälp av knappen ”Koppla PDFfil”. Det kommer då att visas en länk som heter ”Läs mer” och kunden kan ladda ner PDF-filen via den
länken.
När ett textsegment är färdigskrivet måste man klicka på Spara-knappen. Texten läggs då in i listan
till vänster med ordningsnummer 0. Sortera ordningen så att det blir som ni vill ha det.

Flik 2: Huvudbild

Vill man ha en annan toppbild än den man lagt in som standard kan man välja en här.
Välj bild med knapparna ”Klistra in kopierad bild” eller ”Hämta från fil”.
Ta bort bilden med knappen ”Ta bort bilden”.
Vill man ha samma storlek på bilden som alla andra toppbilder kan man göra om den med hjälp av
knappen ”Ändra bildstorlek” enligt valet i rutinen ”Inställningar”.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen.
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På hemsidan kan man klicka på ”Info” i huvudmenyn och välja menyvalen enligt nedan. De fyra sista
menyvalen finns om de är aktiverade och döpta i rutinen ”Meny”.
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Boka buss

Om man även hyr ut bussar som en del av sin verksamhet kan man lägga in ett kontaktformulär på
hemsidan där kunderna kan begära offert. Skriv in rubrik och den text som ni vill visa på hemsidan.
E-postadress för kontakt
Ange till vilken e-postadress kundens bokningsförfrågan ska skickas.
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Flik 2: Huvudbild

Vill man ha en annan toppbild än den man lagt in som standard kan man välja en här.
Välj bild med knapparna ”Klistra in kopierad bild” eller ”Hämta från fil”.
Ta bort bilden med knappen ”Ta bort bilden”.
Vill man ha samma storlek på bilden som alla andra toppbilder kan man göra om den med hjälp av
knappen ”Ändra bildstorlek” enligt valet i rutinen ”Inställningar”.
Glöm inte att klicka på Spara-knappen.
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På hemsidan kan man klicka på ”BOKA” i huvudmenyn och välja menyvalet ”Boka buss”. Har man inte
aktiverat det här valet finns bara ”BOKA” för bokning av vanliga paketresor och ingen undermeny.

Kunden skriver in sina kontaktuppgifter och önskade avresedatum för sin förfrågan samt en så
detaljerad förfrågan de kan så att ni kan kontakta kunden och ge offert.
De fält som börjar med en * är obligatoriska fält som kunden inte kan hoppa över.
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Katalog

Det här är ett kontaktformulär där kunderna kan anmäla att de vill ha en katalog. Det förutsätter att
ni i Meny-rutinen har aktiverat valet för katalog.
Skriv in rubrik och text som ska visas på hemsidan när man väljer ”Katalog”. Om man av någon
anledning vill kopiera in företagets adressuppgifter i textrutan kan man klicka på knappen ”Kopiera in
adressuppgifter”.
E-postadress för katalog
Ange till vilken e-postadress kundens förfrågan om katalog ska skickas.

Glöm inte att klicka på Spara-knappen.

Om man inte skickar ut kataloger till kunder kan den här rutinen alltså avaktiveras i rutinen ”Meny”.
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Flik 2: Huvudbild

Vill man ha en annan toppbild än den man lagt in som standard kan man välja en här.
Välj bild med knapparna ”Klistra in kopierad bild” eller ”Hämta från fil”.
Ta bort bilden med knappen ”Ta bort bilden”.
Vill man ha samma storlek på bilden som alla andra toppbilder kan man göra om den med hjälp av
knappen ”Ändra bildstorlek” enligt valet i rutinen ”Inställningar”.

Glöm inte att klicka på Spara-knappen.
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På hemsidan kan man klicka på ”Katalog” i huvudmenyn och välja menyvalet ”Beställ katalog”.

Kunden ska mata in sina kontaktuppgifter och klicka på Skicka-knappen. Då får man en e-post till den
valda e-postadressen med kundens uppgifter så att ni kan hantera det och skicka en katalog.
De fält som börjar med en * är obligatoriska fält som kunden inte kan hoppa över.

Har man i rutinen ”Meny” även lagt in en länk till en elektronisk katalog så finns även menyvalet
”Bläddra i katalog” (som i detta exempel). Det krävs då att ni har avtal med en firma som
tillhandahåller elektronisk publicering av kataloger. Den här hemsidan kan bara länka till en redan
existerande och publicerad elektronisk katalog.
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Reklam
Om man vill lägga in en bild på hemsidans förstasida som inte har något alls med ett paket att göra
kan man använda den här reklamrutinen. Man kanske vill lägga upp en bild med beskrivningstext och
en länk till t.ex. en samarbetspartner.
Man kan naturligtvis även lägga upp t.ex. en helbreddsbild på ett av era paket och sedan lägga in
länken till bokningen av detta paket.

Första fliken visar en lista över de reklamrutor som just nu finns registrerade. Dubbelklicka på någon
för att redigera den eller klicka på knappen ”Ny reklamrad” längst ner för att skapa en ny.
Det går också att inaktivera en reklambild genom att klicka på den önskade radens checkbox i
kolumnen som heter ”Inaktiv”. Det kan vara bra att göra det om man vill ha reklamrutan kvar i
systemet men just nu inte vill visa den på hemsidan.
Har man många reklamrutor i listan kan man via checkboxen till höger klicka på ”Visa bildhöjd”. Då
ändras radernas höjd så att man kan krympa ihop dem och på det sättet se fler rader samtidigt. Den
andra checkboxen som heter ”Visa inaktiva” klickar man på om man vill se eller inte se inaktiva
reklamrutor i listan.
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Har man dubbelklickat på en reklamruta för att redigera den eller valt att skapa en ny reklamruta
kommer man till flik 2. Ska man skapa en ny ruta måste man först välja storlek. Man kan välja att
bilden ska visas i tre olika format på hemsidan.
0 – Normal bredd (250*210)
1 – Dubbel bredd (540*213)
2 – Helbredd (1100*330)
Använd knapparna ”Klistra in kopierad bild” och ”Hämta bild/video från fil” för att välja vilken bild
eller film som ska användas. Filmer måste vara i formatet MP4.
I exemplet visas en bild som hämtats in och automatiskt beskurits till dubbelbredd. Observera att
man först måste välja vilket format man vill ha och därefter hämta in bilden. Justeringen av
bildstorleken sker då. Att bara ändra på storleksvalet ändrar inte en redan inhämtad bild.
I textrutan under bilden kan man skriva en beskrivningstext utöver bildtexten/rubriken som man
skriver in till höger. Den här texten kan uteslutas om man inte vill ha någon.
Bildtext
Ange den text som ska visas på förstasidan under bilden.
Textetikett
Om man vill visa en säljtext eller annan information kan den texten skrivas in här och den visas då på
bilden på hemsidans förstasida.
Länk
Ange en webblänk som ska användas, d.v.s. vart man ska komma om man klickar på bilden.
Programmet lägger alltid till ”http://” om man glömmer att skriva det eller ”https://”.
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Inaktiv
Markera detta fält om reklamrutan inte ska visas på förstasidan, d.v.s. om den ska vara inaktiv.
Visa från datum
Eftersom reklamrutan kan visas under en viss datumperiod kan man sätta in startdatumet här, d.v.s.
från vilket datum bilden ska visas på förstasidan.
Visa till datum
Eftersom reklamrutan kan visas under en viss datumperiod ska man sätta in slutdatumet här, d.v.s.
fram till och med vilket datum bilden ska visas på förstasidan. Vill man alltid visa rutan får man sätta
in ett datum väldigt långt fram i tiden.

Om reklamrutan ska raderas i sin helhet ska man klicka på knappen ”Radera” längst ner.

Vill man att reklambilden på förstasidan ska visa flera bilder eller filmer och rulla bland dessa hoppar
vi till flik 3 där man kan lägga upp extrabilder. Observera att om man har lagt upp en film som
startfilm i föregående flik kan detta inte användas.

Bildformatet som används är samma som ställts in för den första bilden d.v.s. normal, dubbelbredd
eller helbredd. Det finns möjlighet att registrera upp till sex stycken extrabilder eller filmer. Klicka på
de små bilderna längst ner för att välja en av dem. Den visas då i den övre lite större rutan.
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Använd sedan knapparna ”Klistra in kopierad bild” och ”Hämta bild/video från fil” för att välja vilken
bild eller film som ska användas. Man kan även ta bort en av de valda bilderna genom att först klicka
fram den och sedan klicka på knappen ”Ta bort den valda bilden.” Klickar man däremot på knappen
”Radera” längst ner så raderas allt som har med hela reklamrutan att göra och inte bara den aktuella
bilden eller filmen.
Om man vill registrera filmer så måste de vara i formatet MP4.
Om man vill kan man också skriva in en textrad som ska visas i bilden samt att man kan markera
checkboxen ”Stäng av automatisk rullning av bilder” för att visningen på förstasidan inte ska rulla
mellan bilderna automatiskt. Man får då klicka på vänsterpil och högerpil manuellt för att byta bild.
Klickar man på Spara-knappen registreras reklamrutan och listan på flik 1 uppdateras.

Sortering
Nya reklamrutor läggs alltid upp med sorteringsordning 0, d.v.s. de visas först på hemsidans
förstasida. För att sortera bilderna på paket, grupper och reklam måste man gå in i rutinen ”Paket”
och gå till fliken ”Sortera förstasidan”. Läs mer i den rutinen hur man kan sortera förstasidans bilder.
Reklamrutor har ett paket-ID som börjar med ”R!”.

På hemsidan kan reklamrutan se ut så här:
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Statistik
I statistikrutinen kan man se en hel del om hur många besökare man haft en viss period och hur de
har sökt på siten.

Flik 1: Antal besökare
Här kan man välja mellan tre olika perioder och sex olika diagramtyper.
1 – Per månad (januari – december)
2 – Månad per dag (1 - 31)
3 – Per veckodag (måndag – söndag)
Ange önskad diagramtyp, från/till datum och klicka på knappen ”Sök inom valda datum”.

Per månad (januari-december)

Den här statistikvarianten är intressant om man under ett år vill se hur antal besök är fördelade över
årets månader.
I högerdelen av grafen visas månaderna (Jan-Dec) och antal besök per månad samt den procentuella
fördelningen. Tyvärr stämmer inte färgerna för månaderna med de som visas i staplarna. Det gör det
först om man väljer ett tårtdiagram.
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Månad per dag (1-31)

Den här statistikvarianten är intressant om man under en viss månad vill se hur antal besök är
fördelade över månadens dagar.
I högerdelen av grafen visas antal dagar (1-31) och antal besök per dag samt den procentuella
fördelningen. Tyvärr stämmer inte färgerna för dagarna med de som visas i staplarna. Det gör det
först om man väljer ett tårtdiagram.
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Per veckodag (måndag-söndag)

Den här statistikvarianten är intressant om man under en viss period, som kan vara en vecka, en
månad eller längre period, se hur antal besök är fördelade över veckans dagar.
I högerdelen av grafen visas veckodagarna (mån-sön) och antal besök per dag samt den procentuella
fördelningen. Tyvärr stämmer inte färgerna för dagarna med de som visas i staplarna. Det gör det
först om man väljer ett tårtdiagram.
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Väljer man andra diagramtyper kan det t.ex. se ut så här.
Tårtdiagram.
Ställer man muspekaren på en
tårtbit visas antal och den
procentuella fördelningen.

XY-Plot

Step

Area
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Flik 2: Sökta kategorier/resor/sidor

Här kan man se hur många kunder som har besökt hemsidan och vad de har klickat på. Välj en
datumperiod och klicka på knappen ”Sök inom valda datum”. Då visas i den vänstra listan hur många
besökare man haft under perioden samt var på hemsidan de har klickat. I exemplet är listan sorterad
på antalskolumnen. Klicka på rubriken ”Antal” så sorteras den omväxlande i fallande och stigande
ordning. Väljer man fallande ordning ser man överst att 705 personer har besökt hemsidan, 401
personer har klickat på ”kalendern” för att leta efter resor. 16 personer har klickat på rutinen
”Aktuellt”. 12 personer har klickat på ”Om oss”. 9 stycken har sökt och tittat på paketet ”SPA” och 6
personer har varit inne på bokasidan för paketet ”UPARIS”. Längre ner ser man att 5 personer har
klickat på kategorin ”KRYSS” för kryssningar.
Vill man inte blanda all information kan man göra urval i fältet under datumfälten innan man klickar
på sök-knappen.
1 – Visa alla
2 – Besökta sidor
3 – Sökta kategorier
4 – Sökta resor
5 – Bokasida för resor
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I den högra listan kan man se från vilken adress anropen har kommit. Klicka på den sök-knappen så
visas det hur kunden kom till hemsidan. Där kan det stå att de kom från google eller annat.

Flik 3: Loggbok
Om man vill detaljstudera vad varje besökare har gjort på er hemsida så finns loggboken. Ange ett
datum och klicka på knappen ”Visa loggbok för valt datum”.

Här visas varje session som startas automatiskt för varje besök på hemsidan. Klockslaget står längst
till vänster och varje nytt besök börjar med texten ”Start ny besökare”, dess anropande IP-adress och
var de kommer från (t.ex. sökning via google eller annat). I exemplet kan man se att klockan 14.11
har besökaren sökt på resegruppen ”AKTIV” (aktiva resor) sedan tittat på kalendern och därefter
tittat på paketet ”LEDIN” och till slut gått in på bokningen av det paketet och valt påstigningsstället
”VIN” som i exemplet betyder Vingåker.
Uppgifterna i loggboken ligger till grund för all statistik. Programmet tolkar dessa texter på olika sätt
och presenterar i t.ex. grafer.
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Flik 4: Internetbokningar
Om ni vill se vilka order som gjorts via internetbokningen inom ett visst datumintervall kan den
informationen visas i denna flik.

Ni kan välja att göra urvalet mellan bokningsdatum eller avresedatum. Ni kan även välja att
specificera bokningarna eller bara få en summering.
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Inställningar

Flik 1: Här görs en del inställningar som slår igenom i hela systemet och på hemsidan.
Namn på fliken
Skriv in den text som ska visas i titelraden på webbläsaren. Det bör vara ert företagsnamn.
Beskrivning
Det som skrivs in här hamnar i taggen <description> i webbläsaren. Det kombineras med varje pakets
beskrivningstext och kan även ersättas helt per paket om man vill. Det används på hemsidorna för att
t.ex. Google ska kunna indexera och sortera data på bästa sätt för sökmotorn.
Sökord för sökmotorer
Det som skrivs in här hamnar i taggen <keywords> i webbläsaren. Google och andra sökmotorer
använder det här för att kategorisera siten. Skriv in hur ni vill kategorisera er, t.ex. ”resebokning”,
”bussbokning”, ”paketresor” m.m. Skriv flera ord med mellanslag mellan orden. Även här kan texten
ersättas per paket om man vill.
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Bildstorlek för karusellbilder
Skriv in den bildstorlek som verktyget ska använda om man vill ändra bildstorleken på karusellbilder.
Ange t.ex. ”1900*500” för att bredden ska bli 1900 pixlar och höjden 500.
Bildstorlek på stor paketbild
Skriv in den bildstorlek som verktyget ska använda om man vill ändra bildstorleken på ett pakets
toppbild. Om ett paket har egen toppbild används den istället för den generella bilden.
Typ av visning av paketen på förstasidan
När paketen visas på förstasidan har man två val av visning.
0 – Visa bild och pakettext
1 – Visa bild, pakettext och en del av beskrivningen.
Så här ser skillnaden ut:

Fast Load
En finess i systemet för att det ska gå snabbt för kunderna att ladda sidorna är att använda ”Fast
load”. Det innebär att när en kund har gått in på en sida så sparas den skapade sidan för att
återanvändas när en annan person väljer samma sida. På det sättet behöver systemet inte läsa
information från databaserna varje gång för att generera samma sida på nytt. Det sparar enormt
med tid när det gäller och att hämta bilder och information. Framför allt när det gäller att visa ”Våra
resor” eller ”Kalendern”.
Om man vill använda funktionen ska man ange antal minuter som en genererad sida ska gälla innan
den skapas på nytt igen. Skriver man 360 så gäller alltså en genererad sida i 6 timmar innan den
automatiskt skapas om. Skriver man 0 så är funktionen inaktiverad och varje sida skapas varje gång
någon klickar på ett val.
Knappen ”Töm Fast Load” kan användas om man manuellt vill radera alla genererade FastLoad-sidor.
Ofta raderar admin-programmet Fast Load automatiskt när ny information läggs in.
Knappen ”Läs nyheter” öppnar ett fönster där man kan läsa om de senast släppta utvecklingarna och
nyheterna i detta verktyg.
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Visa BOKA-knappen för paket i våra resor
När man har valt ett paket kan man läsa information om resan samt se alla avresedatum, platser kvar
och priser. Man kan då välja ett visst avresedatum och påstigningsort så hoppar programmet vidare
till bokningen med den informationen förvald. Men man har även en BOKA-knapp bredvid bilden
som hoppar till bokningen utan att man valt vare sig avresedatum eller påstigningsort. Det här valet
gör att man själv kan välja om man vill visa den BOKA-knappen eller inte.
0 – Visa BOKA-knappen för paket i våra resor
1 – Visa inte BOKA-knappen för paket i våra resor.

Visa sökrutan överst eller underst i menypunkten Våra resor
Nu finns ett val där man själv kan bestämma om man under menypunkten Våra resor vill ha sökrutan
överst eller underst.
0 – Visa sökrutan underst på våra resor
1 – Visa sökrutan överst på våra resor.

Visa och uppdatera paket med nya avresedatum vid uppstart
Här kan man välja om man vid start av verktyget får upp ett fönster som visar paket där nya
avresedatum tillkommit sedan man sist var inne och uppdaterade paketets sista visningsdatum. Den
hjälpen är väldigt bra att ha så att man inte riskerar att hemsidan slutar visa ett paket fast ni har lagt
in nyare avresedatum.

Bildkvalitet
Den här stapeln kan flyttas mellan 80-100%. Alla bilder sparas på internetservern med den inställda
bildkvaliteten. En bra kompromiss är att ha den inställd på 90%. Bilderna ser fortfarande bra ut men
krymper på servern så att lagring tar mindre plats och uppladdning till siten går fortare. Om någon
bild skulle se dålig ut av någon anledning kan man för varje bild markera fältet ”Ej komprimerad”. Då
komprimeras inte bilden oavsett värdet på denna inställning.
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Flik 2: Grupper – URL-text

Om man vill komma högt upp på Googles söklistor kanske man vill att webbläsarens URL-adress för
ett visst resmål ska visas i klartext oavsett vilken kod man angivit i Rebus. Därför har vi två nya flikar i
denna rutin där man kan skriva in ersättningstexter för koderna.
På flik 2 kan man skriva en ersättningstext för de gruppkoder man har. T.ex. vill man att det i
webbläsarens URL-adress ska stå ”Frankrikeresor” i klartext istället för koden ”FRANC” som man har
internt, och som normalt sett används även i URL-adressen. På det här sättet kan man få Google att
indexera ”Frankrikeresor” istället för ”FRANC” och hoppas på bättre sökträffar när folk söker på just
Frankrikeresor via Google.
Orkar man inte skriva en egen URL-text kan man klicka på knappen för att kopiera alla benämningar
till URL-text. De rader som redan har en URL-text byts inte ut, endast de som saknar URL-text.
Om man arbetar med Fast Load kan det vara bra att klicka på ”Töm Fast Load” för att alla
ändringarna ska slå igenom direkt på siten.
På flik 3 kan man göra samma sak för paket-ID.
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Flik 3: Paket – URL-text

Precis som att interna gruppkoder på den föregående fliken kunde ersättas med en egen text i
webbläsarens URL-adress så kan man göra samma sak här för det interna paket-ID.
T.ex. vill man att det i webbläsarens URL-adress ska stå ”Ullared shopping” i klartext istället för koden
”ULLA”. Man vill också hellre visa texten ”Cinderellakryssning” istället för koden ”CIND”. De koder
man har internt används normalt sett även i URL-adressen men tack vare den här tabellen kan man
få Google att indexera dessa ersättningstexter istället för de interna koderna och hoppas på bättre
sökträffar när folk söker på just ”Ullared shopping” via Google.
Orkar man inte skriva en egen URL-text kan man klicka på knappen för att kopiera alla benämningar
till URL-text. De rader som redan har en URL-text byts inte ut, endast de som saknar URL-text.
Om man arbetar med Fast Load kan det vara bra att klicka på ”Töm Fast Load” för att alla
ändringarna ska slå igenom direkt på siten.
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Flik 4: Analyskod

Om man t.ex. har registrerat sig hos Google Analytics kan man via verktyg från Google följa statistik
för siten. Det kräver dock att man på varje sida på siten har byggt in kod från Google. I de här två
textrutorna kan HTML-kod från extern partner läggas in.
Den första rutans kod kommer att läggas in på varje sidas Header-segment.
Den andra rutans kod kommer att läggas in på varje sidas Body-segment.
Vi har alltså gjort möjligheten att lägga in extern HTML-kod på sitens sidor men vi vet däremot inte
vad det ska vara för koder. Det är helt upp till varje företag att lägga in de koder de får från t.ex.
Google.
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Flik 5: Kategori mot Vibuss

Utöver Rebus har vi en annan tjänst och varumärke som heter Vibuss. Det är en reseportal, en
hemsida där slutkonsumenter som är ressugna kan söka och boka bussresor från researrangörer över
hela Sverige (från de arrangörer som har Rebus). Siten finns på www.vibuss.se och det har sjösatts
under 2019. Kunderna söker på sin ort och får då upp alla resor som har påstigningsställen i närheten
av där de bor. Arrangörerna får tillgång till resenärer långt utanför sin normala region och
resenärerna får en skattkista av resor att söka och boka.
I den här rutinen kopplar man sina egna gruppkoder mot de gruppkoder som används i Vibuss så att
sökningarna blir så träffsäkra som möjligt. Om resenärerna söker på t.ex. ”Teaterresor” måste Vibuss
veta vad varje arrangör har döpt sin grupp till för just denna typ av resa. Hopkopplingen görs här.
Har ni inga resegrupper upplagda i ert Arrangör-Back rekommenderar vi starkt att ni skapar sådana
och kopplar era paket till matchande grupp. Då kan ni på er egen hemsida få kunderna att söka på
t.ex. Shoppingresor, Julmarknader, Skidresor m.m.
Läs gärna mer om det här på Vibuss-siten och i manualen för Vibuss.
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Flik 6: Testmiljö

Om man vill ha en testmiljö av hemsidan för att i lugn och ro testa olika designändringar,
reklamrutor, knappar, ramar och färger och diverse omflyttningar utan att röra eller förstöra något
på den ordinarie hemsidan går det nu att göra.
Klicka på knappen ”Kopiera aktuellt data och skapa en testmiljö”. Detta kan man göra precis när man
vill. Programmet gör då en exakt kopia av hemsidan så att ni kan nå den som en testmiljö.
När testmiljön är skapad/kopierad kan man välja att logga in på den skarpa miljön eller testmiljön.
Klicka på knappen ”Logga om till testmiljö” för att jobba i den.
För att veta vilken miljö man är inne i så ändrar programmet färg på menyraden. I testmiljö blir den
röd samt att det står ”TEST * TEST * TEST * TEST” högst upp i titelraden.
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När man är inne i testmiljön görs inga ändringar på den skarpa hemsidan utan bara på testmiljön.
För att se hur de ändringar man gör i testmiljön ser ut på testhemsidan i en webbläsare måste man
surfa dit. Det fungerar så här. Om er site har webbadressen www.hemsidan.se är testmiljöns adress
www.hemsidan.se/test. Lägg alltså på ”/test” på er ordinarie hemsidas webbadress.

Klickar man på knappen ”Logga om till skarp miljö” så återgår programmet till att jobba med den
skarpa hemsidan. Den röda färgen i menyraden är till för att ni ska veta att ni är inne i testmiljön.
Det finns inget sätt att kopiera tvärtom, d.v.s. från testmiljön till den skarpa miljön, men ett tips om
man vill se vad man gjort är att starta två kopior av administrationsverktyget, logga in i den skarpa
miljön på den ena och i testmiljön på den andra och sedan starta rutinerna och jämföra vilka
ändringar man gjort och sedan göra de ändringar man verkligen vill göra i den skarpa miljön.
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CSS-koder

Utseendet på hemsidan, d.v.s. alla färger, typsnitt och andra inställningar som t.ex. att vissa delar ska
vara genomskinliga och med en viss färg bestäms med hjälp av koder i en CSS-fil. Alla kunders
hemsidor har en grund-CSS med bestämd information om hur saker ska se ut men de inställningarna
kan överridas för varje kunds hemsida genom att lägga in information här som då blir specifik för just
den aktuella hemsidan. Det här kräver tyvärr att man kan CSS-kodning men vi har en del hjälp genom
CSS-exempel på flik 2 som man kan kopiera till textrutan på flik 1 och ändra på.
Vill man t.ex. ändra på en viss färg måste man ange en färgkod. För att få fram den färgkoden kan
man använda knappen längst upp som heter ”Välj färg och få fram färgkod att använda”. Då visas
både hex-kod och RGBA-kod för den aktuella färgen.
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Klicka på knappen ”Definiera anpassade färger”
för att få fram nyanskartan som visas till höger i
exemplet.
När man sökt fram en färg och klickat på OK visas
färgen och färgkoden i övre delen av CSS-fönstret.
Den rosa färg vi valde i exemplet visade sig ha
färgkoden #F547C1.

Laborera med att få fram önskad färg genom att
flytta korset i färgkartan eller dra i stapeln för
nyanspekaren. Man kan även skriva in RGBvärden direkt om man har dem.
Klicka OK när färgen är bra och man vill veta
färgkoden.

Vill man ändra t.ex. bakgrundsfärgen på fotens översta del så finns denna kod i CSS-exempel.
/* Fot top, color BACKGROUND */
.wrapper.footer-top{background-color: #012169;}

Kopiera koden från exempelfliken till er egen CSS-kod på första fliken. Byt ut färgkoden för
”background-color” till den färgkod du letat fram.
/* Fot top, color BACKGROUND */
.wrapper.footer-top{background-color: #FC8BFC;}

Spara ändringarna och testa att göra ”reload” på hemsidan i webbläsaren. Den ska då ha ändrats till
att visa den nya färgen eftersom den läser och tolkar data från den ändrade CSS-filen. Gör man fel
och det inte blir som man vill är det bara att radera koden man lagt in i textrutan. Då gäller återigen
ursprungsfärgerna (som ni inte kan förstöra) och ingen skada är gjord.
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