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Rebus 

 
Bussbokning   

Rebus Bussbokning innehåller ekonomi- och bokningsprogram för 
bussbeställningstrafik och är ett nytt branschanpassat system som riktar 
sig till både större och mindre bussbolag.    

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning 
innehåller flera av dessa.    

Grunder Som hjälper Dig med registerhanteringen av kunder, leverantörer, 
produkter, konton, etc. Här jobbar du även med rutiner för 
marknadsbearbetning som gör det möjligt att rikta olika utskick på 
ett effektivt och kontrollerat sätt. Det handlar bl.a. om 
kategorisering av kunder, etikettutskrifter, e-post och SMS.   

Kundfaktura För hantering av fakturor, inbetalningar, bokföringsunderlag, 
kundreskontra etc.   

Bussbokningen För hantering av beställningar, bokning av bussar och chaufförer, 
utskrifter av bekräftelser, körorder, statistik etc.   

Vägverkets En funktion för avståndsberäkning.  
vägdatabas   

Rapporter Här finns rapporter och listor för kompletterande statistik och 
uppföljning   

Som TILLÄGG finns även:  

 

Leverantörsreskontra, för hantering av leverantörsfakturor, utbetalningar, leverantörs-
reskontra, bokföringsunderlag etc. 

 

Presentkort, där presentkort hanteras med utskrifter och betalningar samt de kontroller 
som behövs för t.ex. obetalda och oinlösta presentkort. 

 

Ärende, som hjälper dig att bevaka och följa upp alla dina kundkontakter. 

 

Kort Online, för betalning och kontroll av kreditkort direkt mot bank. 

 

Webb-Import, som hämtar in kunder/intressenter i kundregistret direkt från din webbsida. 
Kategorisera dessa och Du har full kontroll av kunder för utskick av reklam eller annan 
information. 

 

SMS, som gör det möjligt för dig att skicka meddelande direkt till kundens mobiltelefon 
ifrån systemet.  
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Beställningsrutinen   

 
Beställningsrutinen består av 5 olika flikar (inmatningsbilder) där koder och snabbval ger 
en enkel och snabb bokningsfunktion.  

 
Den innehåller alla moment som en beställning kräver. Ända fram till att en faktura 
skapas.  

 

Där finns bl.a. ett mycket flexibelt sätt att bygga färdvägar med en mängd kombinationer. 
Och med hjälp av Vägverkets databas för vägavstånd går det väldigt snabbt.  

 

Prissättningen som kan göras med hjälp av egna komponerade prislistor, innebär också 
att det går snabbt och att du med större säkerhet kan ge kunden ett pris.  

 

Med en väl genomtänkt inmatning av grundregister bygger du själv upp systemet efter 
dina egna förutsättningar.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Här följer ett bokningsexempel från beställningsrutinen.  

  

Flik 1 - Beställning  

 

Här skapar du nya beställningar, offerter eller förfrågningar.  

 

Programmet hanterar olika momstyper och momssatser.  

 

Du kan göra utskrifter som t.ex. bekräftelse, körorder och faktura, samt boka buss och 
chaufför direkt från beställningsrutinen 
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Bilden nedan visar andra sidan i beställningsrutinen och här anger Du beställare och 
faktureringsadress.   

  

Flik 2 - Beställare   

 

Om kunden har rest tidigare så finns den med i kundregistret och alla uppgifter hämtas  
automatiskt därifrån. Du får även fram uppgifter om kundens ekonomiska status.  

 

Det finns olika sökfunktioner för att enkelt kunna söka fram kunder i kundregistret, det 
finns även en länk till registret om Du behöver göra några justeringar. Via kundregistret 
kan du bl.a. få fram kundens reskontra, lägga in kategorier och se kundprofilen d.v.s. 
kundens tidigare beställningar.  

 

Du kan ha flera alternativa beställnings- och faktureringsadresser sparade på samma 
kund för att underlätta faktureringen till t.ex. landsting och kommuner. 
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Denna bild visar den tredje sidan i beställningsrutinen och här registreras 
körningen/körningarna.   

  

Flik 3 

 

Till/Från   

 

Du kan enkelt lägga in sträckorna för beställningen med datum, tider och priser.   

 

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

 

Du har möjlighet att Vända färdväg och Kopiera färdväg som förenklar hanteringen 
ytterligare.  

  

Du prissätter respektive sträcka eller körning genom att välja prislista efter momstyp  

 

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

 

Det finns möjlighet att kopiera en tidigare beställning eller använda resvägsmallar. Du kan 
även skapa en ny mall av befintlig beställning.  

 

Det finns ett flertal inställningar man kan göra i rutinen Generella data, bl.a. kan Du 
markera att referens ska kunna registreras på varje körning. Om denna markering finns så 
visas ett extra fält för detta.   

 

Om en beställare vill boka in en återkommande körning, t.ex. varje tisdag och torsdag, så 
finns det möjlighet att göra intervallbokning i beställningen.  
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Bilden nedan visar fliken för Övriga artiklar och den används i de fall Du behöver komplettera 
din beställning med tilläggsartiklar.    

  

Flik 4 

 

Övr. Artiklar   

 

Du kan komplettera din beställning med ett obegränsat antal tilläggsartiklar och med hjälp 
av fria textrader kan Du förtydliga bokningsuppgifterna.   
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Den sista bilden i beställningsrutinen används också för kompletterande uppgifter.   

  

Flik 5 - Information   

 

Här finns möjlighet att lägga in bevakningar för olika händelser. Du raderar eller markerar 
bevakningarna som bearbetade då saken åtgärdad.  
När Du startar Bussmodulen kommer det automatiskt upp en påminnelse om att skriva ut 
eller granska bevakningar om det finns sådana för dagen på aktuell inloggad användare.  

 

Du kan skriva in en allmän text som sedan skrivs ut på Bekräftelse eller Körorder. Det 
finns möjlighet att registrera färdiga textmallar i systemet, som sedan hämtas upp i 
beställningen.  

 

Det finns ett fält där Du kan skriva in egna interna anteckningar som gäller beställningen.  
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Bokning av buss (Grafik)  

När beställningen är klar kan Du boka in den på en tillgänglig buss genom att gå in i rutinen 
bussbokning (Grafik). Den når du direkt från beställningsrutinen och här visas alla 
bussbokade beställningar per dag.  

    

Här bokar Du enkelt in både bussar och chaufförer och Du har även möjlighet att flytta 
och ändra beställningar.  

 

Olika typer av bokningar som t.ex. bussbokad-, chaufförsbokad eller fakturerad 
beställning, visas med olika färger  

 

Det finns möjlighet att visa upp till 250 bussar i schemat.  

 

Under fliken Övriga bokningar kan Du lägga in körningar som inte är knutna till någon 
beställning, som t.ex. linjetrafik och skolkörningar. Här kan Du även lägga in om bussen är 
upptagen av något annat än körning, t.ex. reparation.  

 

Om Du använder Rebus Arrangörsmodul, så finns det möjlighet att se dessa resor i 
busschemat.  

 

Återkommande körningar bokas enkelt in 
via intervallbokningen.    
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Bokning av buss (Text)  
Om du inte vill boka dina bussar i den grafiska bokningsrutinen så kan Du istället boka 
bussen i Text-rutinen (lakanet). Du kan även boka chauffören i denna rutin.  

   

Bokning av chaufför  

Oavsett vilken av bussbokningsrutinerna Du använder så kan du enkelt komma därifrån till 
rutinen där du bokar in chaufförer på körningarna.  
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Utskrifter 
Det finns möjlighet att göra många olika utskrifter från Rebus. En del är riktade direkt till 
kunden och en del använder du själv för din interna kontroll av bussar, chaufförer, osv.  

På de sidor som följer hittar du exempel på dessa utskrifter. En kort beskrivning nedan 
hjälper dig också att förstå vad resp. utskrift innebär och innehåller.   

Bekräftelse 
Denna utskrift används som också namnet säger, för att bekräfta till kunden vad som är 
bokat med priser och olika textinmatningar. 
Den finns i två format där det ena är ditt eget exemplar och ser därför lite annorlunda ut.  

Faktura och Samlingsfaktura 
Faktura på beställningen skapas och kan skrivas ut från beställningen eller från den 
integrerade Fakturamodulen. Där visas både text- och prisrader på det som är beställt. 
Den aktuella momsen kan lätt hittas i slutet av fakturan och specificeras för varje momssats. 
Du kan även skapa samlingsfaktura på flera beställningar för en kund. Du väljer hur mycket 
du vill specificera på den fakturan. Det går också att skapa en samlingsfaktura från flera 
beställningar samtidigt.  

Körorder 
Denna utskrift är en arbetsorder till chauffören som innehåller beställningens färdväg med 
tider och övrig nödvändig information (se under rubriken Information). På körordern finns 
det också möjlighet att göra korrigeringar på både körda mil och ändrade tider. 
Körordern visar även en sammanfattning av beställningens körningar.  

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 resp. chaufförsbokad. 
Översikten kan också skrivas ut grafiskt.   

Ej fakturerade beställningar 
Denna lista visar alla beställningar som inte är fakturerade. Den kan skrivas ut med 
följande utskriftssortering. 
- Beställningsnummer 
- Beställningsdatum 
- Avresedatum 
- Beställare 
- Vår referens  

Ej bussbokade beställningar samt Ej chaufförsbokade beställningar 
Dessa listor innehåller båda information om vilka beställningar som inte är bussbokade resp. 
chaufförsbokade. Utskriftssorteringen kan göras på: 
- Beställningsnummer 
- Beställningsdatum 
- Avresedatum 
- Beställare  

I exemplet visas listan Ej bussbokade beställningar. 
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Outskrivna körordrar 
Denna lista hjälper dig att se från vilka beställningar du inte skrivit ut någon körorder. D.v.s. 
de beställningar som både är buss- och chaufförsbokade. Utskriftssorteringen kan göras på:  

- Beställningsnummer 
- Beställningsdatum 
- Avresedatum 
- Beställare  

Prislistor 
De prislistor som finns i systemet kan du skriva ut på papper.  

Statistiklistor 
Det finns några olika typer av statistiklistor att skriva ut i Buss-modulen.  

- Körningar per buss 
- Körningar per kund 
- Resultat per beställning 
- Beställningar Bussgrupp/Prislista 
- Nyttjandegrad 
-Statistik beställningskategori  

Övriga listor 
Förutom de exempel som finns med här, kan du också skriva ut listor på de register som 
finns i systemet, t.ex. artikelregister och kundregister.  
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