Rebus är ett Windowsbaserat datasystem som kan användas av
alla researrangörer, stor som liten.
Rebus Arrangörsmodul ger dig alla möjligheter att få ordning och
kontroll över dina resor och bokningar.
Det finns också möjlighet att lägga ut dina resor för bokning via
Internet.
Bokningsfunktion med automatisk nedräkning av antal platser.
Flexibel uppläggning av resor.
Integrering med ekonomifunktioner för fakturering,
bokföringsunderlag, kund-och leverantörsreskontra m.m.
Skicka bekräftelser, fakturor, listor m.m. via e-post i t.ex. PDFformat.

Kontaktuppgifter: 0150-48 93 60 - rebus@abergs.se - www.rebusdata.se

I den första bokningsbilden anges de
övergripande uppgifter som behövs för
den resa som ska bokas.
Du kan snabbt se hur mycket som är
inbokat, om du har några
preliminärbokningar eller kunder på
väntelista, samt tider för på- och
avstigning.
Det finns flera olika sökfunktioner för
att du lätt ska hitta tidigare bokningar
eller se vilka resor som finns.
Genom att använda knapparna kan du
enkelt byta resa, lägga in kunden på
väntelista, avboka eller skriva ut
resebevis/faktura.

Om beställaren har rest tidigare
hämtas uppgifterna automatiskt från
kundregistret. Detsamma gäller
agenterna som finns i ett speciellt
agentregister.
Kundens status visas, där du kan se
vad som tidigare är fakturerat,
eventuell skuld och kundpott.
Du kan få fram en speciell kundprofil
som visar beställarens senaste resor.

När du ska boka in vilka platstyper
kunden ska ha samt eventuella tillägg
och avdrag, har du en enkel
översiktsbild till ditt förfogande. Den
visar både det som finns tillgängligt
och vad som är bokat, samt priser.
Anmälningsavgiften, slutlikviden och
betalningsvillkoren för dessa avgifter
räknar systemet fram automatiskt
med hjälp av de grunder som finns
upplagda för den aktuella resan.

Listor och rapporter
Det finns många olika listor som du kan skriva ut från
systemet t.ex. reseförberedande listor, ekonomilistor,
statistik m.m. Samtliga listor går att e-posta samt skriva
ut i många olika format, t.ex. Word, Excel eller PDF.
Resebevis/Faktura med inbetalningskort (plus- eller
bankgiroavier). De skrivs ut för varje bokning och skickas
till kunden.

Passagerarlista som visar anslutningsort,
resenärernas namn, telefonnummer och eventuella
anmärkningar
Rumslista att skicka till hotellen. Den innehåller
rumsfördelning med namn på resenärerna och
eventuella anmärkningar. Rumslistan kan skrivas
ut på flera olika språk.

Internetbokning
Med vår Internetmodul som är ett
komplement till Rebus Arrangörsmodul
kan du nå många fler potentiella kunder.
Om du jobbar med agenter så kan de
enkelt göra sina bokningar via Internet
och ha sin egen inloggning. De kan också
kontrollera sina egna bokningar och få
statistik på hur mycket de bokat.
Bokningen på Internet är direkt kopplad
mot Rebusdatabasen där resorna som
visas på Internet hämtas från och där
bokningarna som görs via Internet skrivs
till.
Du kan när som helst välja vilka av dina
resor som du vill ha bokningsbara på
Internet, du kan lägga ut eller stoppa
bokning av ett visst paket genom en
markering på paketet i Arr-Backoffice och
det slår direkt igenom på din
bokningssida. Det som visas på
bokningssidan på Internet är exakt de
uppgifter som du har lagt in i paketet via
Rebus paketuppläggning.
När bokningen är klar och kunden har
matat in sina kunduppgifter, skickas en
bekräftelse direkt till kunden via e-post
och du skickar ett resebevis/faktura med
tillhörande plus-/bankgiroavier för
anmälningsavgift respektive slutlikvid till
kunden precis som vanligt.
Det finns även möjlighet att lägga till en
funktion där kunderna har möjlighet att
betala sin resa med kontokort.

