
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rebus är ett Windowsbaserat datasystem som kan användas av alla 
bussföretag som vill fakturera kunder och ha koll på bussar och 
chaufförer. 
 
Rebus Bussmodul ger dig boknings- och schemaläggningsfunktioner 
som tillsammans med de många ekonomifunktionerna ger ett komplett 
hjälpmedel för det administrativa arbetet. 
 
Hantering av beställningar. 
 
Schemaläggning av bussar och chaufförer. 
 
Utskrift av bekräftelse, körorder, faktura, chaufförsscheman m.m. 
 
Integrering med ekonomifunktioner för fakturering, bokföringsunderlag, 
kund- och leverantörsreskontra m.m. 
 
Skicka bekräftelser, fakturor, listor m.m. via e-post i t.ex. PDF-format. 
 

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



  

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. 

Här skapar du beställningar, offerter eller förfrågningar. 
 
Programmet hanterar olika momstyper och 
momssatser, även EU-moms. 
 
Du kan göra flera utskrifter direkt från beställnings-
funktionen. T.ex. bekräftelse, faktura och körorder. 
 
Du kan också boka chaufför och buss. Antingen direkt i 
beställningen eller i grafikläget där du har en 
överskådlig bild över alla körningar under en dag. 

 

Du får möjlighet att justera kundens uppgifter 
direkt från bokningsbilden. Du kan också lätt se 
information om kundens ekonomiska status. 
 
Man kan ha flera olika fakturaadresser sparade 
under samma kund för att underlätta 
faktureringen till t.ex. landsting och kommuner. 
 

Med hjälp av Vägverkets databas för vägavstånd, med 
över 4500 registrerade orter, räknar du snabbt fram 
avstånden mellan orterna i din färdväg 

Det finns också en mängd tidsbesparande funktioner, 
som t.ex. att ”vända färdväg” och ”kopiera färdväg”. 

Du har ett effektivt beräkningsstöd för prissättning av 
buss. 

Ledtexterna i bokningen kan anges med hjälp av 
mallar eller genom fri textinmatning. 

Det finns också möjlighet att komplettera 
beställningen med ett obegränsat antal 
tilläggsartiklar och med hjälp av fria textrader kan 
du ytterligare förtydliga bokningsuppgifterna till 
dig själv och till kunden. 

 



  Körordern är en arbetsorder till chauffören som 
innehåller beställningens färdväg med tider och 
övrig nödvändig information. På körordern finns 
det också möjlighet att göra korrigeringar på 
både körda mil och ändrade tider. Här kan man 
också se en sammanfattning över beställningens 
körningar. 

 
Bekräftelsen används för att bekräfta till kunden 
vad som är bokat. Den innehåller bl.a. aktuella 
priser och annan information. 
Kunden får också en bra sammanställning över 
totalpriser och momsbelopp. Momsen är fördelad 
enligt de aktuella momssatserna. 

Andra utskrifter 
Faktura 
Faktura på beställningen skapas och kan skrivas ut 
från beställningen eller från den integrerade 
Fakturamodulen. Där visas text- och prisrader på 
det som är bokat. Självklart kan man också se en 
momsspecifikation på fakturans olika momssatser. 

Bokningsöversikt 
Alla bokade bussar och chaufförer kan skrivas ut på 
en översiktslista som visar varje beställning för sig 
där du ser om beställningen är bussbokad 
respektive chaufförsbokad. Översikten kan också 
ses grafiskt. 

Ej fakturerade beställningar 
Denna lista visar alla beställningar som inte är 
fakturerade.  

Outskrivna körorder 
Denna lista hjälper dig att se från vilka beställningar 
som du inte skrivit ut någon körorder. 

Statistik 
Det finns olika listor som visar statistik, t.ex. 
körningar per buss, kund eller chaufför. Resultat per 
beställning m.fl. 
 

Ekonomifunktioner 
Genom systemet så har du tillgång till en fullvärdig 
kundreskontra med allt vad det innebär. Här kan du 
bl.a. registrera betalningar, kontrollera obetalda 
fakturor, skriva ut påminnelser och bokförings-
underlag för din kontering i bokföringen. 

Här finns också en helt fristående fakturerings-
funktion för den som önskar fakturera utanför 
bokningsrutinerna i Bussmodulen. 



 
 

Bussbokningen med 
kalenderöversikt där du 
använder ett enkelt högerklick 
för att boka både buss och 
chaufför. 
 
 
Visning kan ske med upp till 
250 bokade/tillgängliga bussar. 
Du kan intervallboka 
återkommande beställningar 
som t.ex. skolkörningar och 
liknande.  

Du kan boka chaufförerna via 
chaufförsbokningen där du får en 
överskådlig visning av  deras 
tillgänglighet. 

 

Det finns möjlighet att 
kartlägga chaufförernas 
tillgänglighet med hjälp av 
mallar för dag- och 
veckoschema. 
 
Systemet ger chauffören 
möjlighet att själv registrera 
eventuella avvikelser från 
arbetsschemat, dag för dag. 

 


