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Från 2015-10-21 -- 2016-01-07

Version: 224 Datum: 2016-01-07

Generellt
Skrivare med Redirect GG 2015-11-09 Ver: 224 2931
I miljöer med fjärrskrivbord kan man ibland få sin standardskrivare överförd från sin lokala dator till servermiljön med olika namn som t.ex. "HP
Laserjet (Redirected 7)" där redirect-siffran ändrar sig för varje gång. Det har varit ett problem med detta tidigare i Rebus och man har fått upp
rutan att skrivare saknas. Nu har vi efter tester hos en kund fått till det så att redirect-skrivare fungerar.

 

Kundfaktura
OCR-nummer saknades på e-postfaktura GG 2015-12-01 Ver: 224 2944
Ibland kunde fakturans OCR-nr saknas på e-postfaktura men på papper och förhandsgranskning fungerade det. Det är nu rättat.

Manuell betalning med filial GG 2015-12-04 Ver: 224 2950
När man registrerar en manuell betalning så finns det nu möjlighet att välja vilken filial betalningen ska hamna på. Som standard visas den
inloggade användarens filial. Man kan byta filial för varje betalning om man vill oavsett användarens inställning, men byter man användare
hämtas dess filial på nytt.

Kunds momstyp GG 2015-12-17 Ver: 224 2955
Om man på kunden har ställt in en momstyp på flik 2 ("moms ingår" eller "moms tillkommer") så gäller den över den generella inställning som
används för nya fakturor. T.ex kanske man har den generella inställningen att alla nya fakturor ska skapas med "moms ingår". Om då kunden
är inställd på "moms tillkommer" blir kundens nya fakturor istället "moms tillkommer".

 

Lev.faktura
Utskrifter: Bokföringsdatum GG 2015-11-19 Ver: 224 2937
Ibland har man problem med att man har skrivit ut bokföringsunderlag och fört in leverantörsfakturor i bokföringen för t.ex. oktober och att det
senare under november kommer in fler fakturor som gäller just oktober. Innan även de fakturorna har lagts in i bokföringen får man det inte att
stämma. I de fallen har man ofta använt listan "Lev.reskontra/bokföring" för att se vad som bokförts fram till ett eget angivet bokföringsdatum.
Men vi har nu gjort en ny lista som visar det på ett litet annat sätt. Listan heter "Bokföringsdatum" och man ska ange från/till bokföringsdatum
och listan läser alla registrerade leverantörsfakturor som har skrivits ut och godkänts på bokföringsunderlagen mellan de valda
bokföringsdatumen. Listan sorteras på Bokföringsdatum/Journalnummer och för varje period ser man varje leverantörsfaktura med nummer,
fakturadatum, namn och belopp samt även eventuellt utländskt belopp. Hänsyn tas till om lev.fakturan har makulerats eller betalats. Om det har
gjorts efter det angivna till-datumet betraktas fakturan som obetald inom den valda perioden. Om man vill kan man även välja att utbetalda och
makulerade fakturor ska skrivas på listan.

 

Resebyrå Front
Utskrift av tom voucher GG 2015-10-28 Ver: 224 2928
Om man hade en voucherblankett i det banval man skrev ut från, men inte ville skriva någon voucher, så fick man ut ett voucherpapper ändå
utan information. Felet uppkom i förra versionen och är nu rättat.

Sökning CRS-trailer GG 2015-10-29 Ver: 224 2929
Om man gjorde en sökning på bokningsnummer i CRS-rutan kunde man få ibland få ett felmeddelande, framförallt när det var bokstäver
inblandade i bokningsnumret. Det är rättat.

Amadeus: AIR-trailer (EMD) GG 2015-11-02 Ver: 224 2930
Om man tog in en EMD-trailer på en befintlig order kunde man få ett felmeddelande "Incorrect syntax near AND". Det är rättat.

Sök beställning på Kunds referens GG 2015-11-20 Ver: 224 2938
Nu kan man via sökkikaren även söka på kunds referens, d.v.s. det värde man skrivit in i fältet "Kunds referens" på flik 2 i beställningen. I
sökfönstret finns den nya sökningen på nummer 17.

Spärrar för resekonto GG 2015-11-26 Ver: 224 2940
Om man gör beställningar som ska betalas via resekonto och skickas till Diners TAC, First Card, VISA The Card eller American Express har en
del nya spärrar införts för att förhindra fel.

1. Kund-ID på flik 1 kan inte ändras till en annan kund om en fil redan är skickad.

2. Man kan inte byta biljettnummer till ett annat i biljettrutan om en fil redan är skickad.

3. Om en leverantör är markerad som en BSP-leverantör på flik 3 så skickas ju endast biljetterna och dess priser i en resekontofil. Därför tillåts
det inte att man registrerar priser på den leverantören som inte är kopplade mot biljetter. Det är ju ingen idé eftersom de ändå inte skickas om
det inte finns en matchande biljett.

Beställningens prisruta, samlingsartiklar GG 2015-12-16 Ver: 224 2954
Om man hade varit inne och ändrat på en samlingsartikel i beställningens prisruta kunde man få error 13 (Type mismatch) och bli utkastad ur
programmet när man stängde prisrutan. Det är nu rättat.

Kunds momstyp GG 2015-12-17 Ver: 224 2956
Om man på kunden har ställt in en momstyp på flik 2 ("moms ingår" eller "moms tillkommer") så gäller den över den generella inställning som
används för nya beställningar. T.ex kanske man har den generella inställningen att alla nya beställningar ska skapas med "moms ingår". Om då
kunden är inställd på "moms tillkommer" blir kundens nya beställningar istället "moms tillkommer".
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Från 2015-10-21 -- 2016-01-07

Version: 224 Datum: 2016-01-07

Konteringsöversikt GG 2015-12-17 Ver: 224 2957
Om man körde en konteringsöversikt på en beställning och man råkade ha ett presentkort med samma nummer som beställningen så kunde
dess inbetalning komma med på listan fast den inte hade med beställningen att göra. Det är nu rättat.

 

Resebyrå Back
Ekonomiutskrifter: Kund avstämning per filial GG 2015-11-16 Ver: 224 2935
Om man vill stämma av konton t.ex. delbetalning före ett visst brytdatum där avresa sker efter datumet, kan man nu välja filial man vill stämma
av. Denna förändring är önskad av företag som arbetar med flera kontor/filialer i samma Rebus-databas. Samma princip gäller här som finns i
bokföringsunderlaget, välj önskad filial eller 9999 för alla samtidigt. De som inte har filialer väljer företag 0 som då är det enda företag man har.

Resenärsstatistik / Kunds biljettstatistik (special) GG 2015-12-30 Ver: 224 2961
Nu har denna biljettlista förändrats och förbättrats på två punkter enligt önskemål.

1. Nu kan man förutom att välja från/till beställningsdatum eller avresedatum även välja att söka på biljettdatum.

2. Normalt sorterades listan vid utskriften på KundID,Resenärsnamn,Avresedatum och skrev man listan till en CSV-fil så kunde man i Excel
sortera på vilken kolumn man ville. Det nya är dock att man även kan välja sorteringsordning på biljettnummer om man av någon anledning
skulle vilja ha det så.

 

Arrangör Generellt
Kosmetiska designförbättringar GG 2015-11-13 Ver: 224 2934
Vi har gått igenom alla formulär i Arrangörs-modulen och gjort en del kosmetiska designförbättringar, d.v.s. vi har rättat till sneda rutor, linjer
och inmatningsrutor och knappar som legat lite fel samt förstorat sökfönster m.m.

 

Arrangör Front
Bevakningar på Informations-fliken GG 2015-11-11 Ver: 224 2932
Nu har bevakningar, som kan läggas in på informationsfliken, vidareutvecklats för att likna hanteringen i Resebyrå-modulen. På varje
bevakning finns antingen ett rött kryss eller en grön bock som visar om bevakningen är bearbetad eller inte. Högerklicka på önskat
bevakningsdatum så finns det nu fler val än "Skriv ut" och "Radera bevakning". Man kan nu byta ägare på bevakningen samt markera en
bevakning som bearbetad eller sätta tillbaka den till obearbetad om den tidigare var markerad som bearbetad. Tack vare detta behöver man
inte radera bevakningen när man utfört den, man kanske hellre vill att den ligger kvar som information på ordern men då markerad som
bearbetad med en grön bock.

Poängrabatt vid avbokning GG 2015-11-18 Ver: 224 2936
Poängrabatten som byggdes för Ramkvillabuss/NilsBuss fick fel i bokföringsunderlagen om man avbokade en bokning där poängrabatt
utnyttjats. Det är nu rättat.

Blankt datum på anm.avgift eller slutlikvid GG 2015-11-23 Ver: 224 2939
Om man på flik 3 (priser) i bokningen hade markerat prisfixt och angivit ett belopp antingen på anmälningsavgift eller slutlikvid men lämnat tomt
på betaldatumet så kunde man få fel bl.a. vid utskrift av fakturor och vid kontering efter avresa. För att undvika det så kan man nu inte lämna
betaldatumen blanka om man angivit något belopp.

Felaktiga allotment och bokningsnummer 0 GG 2015-12-02 Ver: 224 2948
Ibland har antal allotment blivit fel nedräknade på resvägarna och man har fått köra Arr-verktyget för att rätta till det. Det hände oftast när man
hade en lite större order med många resenärer. Om man var lite otålig under den tid programmet tog på sig för att spara ordern och lägga in
resenärerna kunde det hända att man tryckte PageDown en eller flera gånger till. Det som hände då var att spara-funktionen kördes flera
gånger och det resulterade ofta i att allotment räknades ner fel. Vi har nu spärrat på flera ställen så att det inte ska kunna hända. Förutom spärr
av flera PageDown-tryck i rad så har det även spärrats så att man inte ska kunna klicka på rensa-knappen eller slå in 0 på bokningsnumret för
att påbörja en ny order under tiden. Tidigare gick det och då fick man ofta bokningsnummer 0 och ordern blev inte korrekt. Man kan inte heller
klicka på t.ex. rumsfördelnings-knappen. Om det gjordes när ordern höll på att sparas resulterade det i att fönstret endast visade upp de
resenärer som hunnit sparas och att man därefter inte kom ur fönstret eftersom antal inte stämde överens. Samma sak har gjorts med
avboka-fönstret. En stor bokning kan ta lång tid att avboka och man kan därför inte klicka på Avboka-knappen en gång till.

Visar fel antal bokade GG 2015-12-11 Ver: 224 2952
Om man på ett paket har flera resvägar med samma avresedatum och det finns reseledare/chaufförer bokade på alla resvägar så visas det fel
bokat antal på resvägsallotment. Programmet räknar ihop antal reseledare/chaufförer för alla resvägar och inte bara den valda. Har man tre
resvägar med varsin chaufför bokad på respektive resväg så visas det som tre chaufförer per resväg vilket gör att antal bokade resenärer visas
fel.

Fel vid kontering efter avresa GG 2015-12-11 Ver: 224 2953
Om man hade inställt att kontering skulle ske efter avresa i kombination med att säljarna arbetade med resultatenheter så spårade programmet
ur vid utskrift av resebevis. Det är nu rättat.

Priser på SkiPass-lista GG 2015-12-22 Ver: 224 2958
NordResor har fått en ändring på sin SkiPass-lista. Förutom de fria anteckningarna så skrivs även priser och antal ut för vuxna, ungdom och
barn. En variant som heter AR83U innehåller samma lista fast utan priser.
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Arrangör Back
Leverantörspriser/Leverantörskostnader GG 2015-10-23 Ver: 224 2927
Om man i rutinen Leverantörspriser/Leverantörskostnader valde ett paket och ett avresedatum och sedan klickade i den stora valrutan fick man
ett error om rutan var tom. Felet var error 340 och fångades inte upp i loggfilen vilket resulterade i att programmet spårade ur och var tvunget
att startas om. Det är nu rättat.

Passlistor/Visumlistor GG 2015-11-11 Ver: 224 2933
Om man har markerat kön på reseledare och chaufför kan man nu på listorna se texten "Gui (Ms)" och "Dri (Mr)" för att tydliggöra att
reseledare/guide är kvinnlig och chaufför är manlig, eller kanske tvärtom.

Utskrifter: Resebevis/Fakturor GG 2015-11-30 Ver: 224 2941
Om kunden i internetbokningen har valt att få sitt resebevis per brev eller e-post så visas det nu i denna utskriftsrutin efter att man gjort
ordersökningen. Därefter får man manuellt göra på det sätt kunden har valt.

Paketprojekt: PaketID med siffror GG 2015-11-30 Ver: 224 2942
Om man i Generella data har markerat fältet "Paketprojektnr" kan man bara skapa ett paket-ID i paketuppläggningen med siffror. Specialresor
har detta specialval och då ska inte "Grundprisfördelning" vara markerade i fliken "Betalningsvillkor/Avgifter". Det är nu fixat.

Avresor/Resväg GG 2015-11-30 Ver: 224 2943
Om man hade en påstigning med t.ex. 49 platser och lade upp en ny påstigning med ytterligare 49 platser fick man mycket riktigt 98 platser.
Men om man raderade en av påstigningarna så borde det ha räknats ner till 49 platser igen men det gjorde det inte. Maxantal stod kvar på 98.
Det är nu rättat.

Kundbrev på flera sidor GG 2015-12-29 Ver: 224 2960
Om man hade mycket text på ett kundbrev så skrevs bara sida 1 och resten som inte fick plats kom inte med. Nu fungerar två sidor.

 

Buss
Schemat: Fel vid chaufförsbokning GG 2015-12-01 Ver: 224 2945
I schemat högerklickar man på ett bokningsblock och väljer "Chaufförer" längst ner i menyn. Om man då, innan fönstret med chaufförer hinner
visas upp, klickar på en annan plats i schemat så att en annan buss väljs kommer chauffören att läggas in på fel buss/bokning. Hade man
istället lyckats klicka på en tom yta i schemat så hamnade chauffören på beställningsnummer 0 vilket gjorde att chauffören inte kunde bokas av
utan att få ett error. Programmet kände av det här felet nästa gång det startades om och bokningsposter med beställningsnummer 0 togs bort.
Det är nu rättat.

Bevakningar på Informations-fliken GG 2015-12-01 Ver: 224 2946
Nu har bevakningar, som kan läggas in på informationsfliken, vidareutvecklats för att likna hanteringen i Resebyrå-modulen. På varje
bevakning finns antingen ett rött kryss eller en grön bock som visar om bevakningen är bearbetad eller inte. Högerklicka på önskat
bevakningsdatum så finns det nu fler val än "Skriv ut" och "Radera bevakning". Man kan nu byta ägare på bevakningen samt markera en
bevakning som bearbetad eller sätta tillbaka den till obearbetad om den tidigare var markerad som bearbetad. Tack vare detta behöver man
inte radera bevakningen när man utfört den, man kanske hellre vill att den ligger kvar som information på ordern men då markerad som
bearbetad med en grön bock.

Dubbla bokningsfönster GG 2015-12-01 Ver: 224 2947
Ibland dök det upp två bokningsfönster varav den ena såg konstig ut och inte gick att stänga. Det hände när man hade startat bokningsfönstret,
tagit fram en bokning och klickat på knappen för att gå till schemat. Därefter stängde man först bokningsfönstret och sedan schemafönstret. I
det läget dök det upp två bokningsfönster. Det är nu rättat.

Körorder: Fel om chaufför inte är bokad GG 2015-12-03 Ver: 224 2949
Om den chaufför man försöker skriva ut körorder på inte är bokad den aktuella dagen kunde förhandsgranskningen visa upp föregående
körorder som inte hade med den aktuella chauffören att göra. Alternativt kunde man få felmeddelandet "LL_ERR_NO_PREVIEWFILES". Det är
nu rättat. Finns det ingen körorder att skriva ut så kommer det nu en ruta som säger "Finns inget att skriva ut".

Bokning: Dokumentlogg vid körorder GG 2015-12-04 Ver: 224 2951
En kund har reagerat på att när man skrev ut eller e-postade en körorder från bokningen så kom den inte med på fliken Dokumentlogg. Det är
nu fixat och det var så här: Om man i bokningen tog fram en order och klickade på Skriv ut körorder och där skrev ut eller skickade körordern
via e-post och sedan stängde fönstret så uppdaterades inte fliken Dokumentlogg förrän man tog fram ordern på nytt. Nu är det ändrat så att
logg-informationen uppdateras direkt.

Flera chaufförer i grafiken GG 2015-12-29 Ver: 224 2959
Om man har två chaufförer inbokade på en körning så visades endast en av dem på blocket i bokningsgrafiken. Det är nu ändrat/rättat så att
man ser alla bokade chaufförer. T.ex. visas då texten [GG/RL].

Bussregister: Arrangörsbuss GG 2015-12-30 Ver: 224 2962
I bussregistret kan man markera om bussen är en Arrangörsbuss och bara ska visas i Arrangörs-modulen och inte i Buss-modulens schema.
Problemet var att om man markerade på en befintlig buss som hade bokningar på sig så visades de inte längre i schemat. Det var ju upplagt för
problem och därför kan man inte längre markera fältet Arrangörsbuss om bussen redan finns på en bussbokning.

Likadana körningar men skiljer i VIA-fältet GG 2016-01-07 Ver: 224 2963
Om man hade två likadana körningar på en beställning d.v.s. de hade samma orter, datum och tid men man man hade skrivit något i fältet "Via"
som skiljde dem åt så skrevs de ändå som ett enda block med två bussar på bekräftelse och faktura. Eftersom texten i Via-rutan skiljde
körningarna åt borde systemet skilja på dem eftersom de inte var exakt lika. Det är nu åtgärdat.

 

Antal nyheter/ändringar: 37


	Generellt
	Kundfaktura
	Lev.faktura
	Resebyrå Front
	Resebyrå Back
	Arrangör Generellt
	Arrangör Front
	Arrangör Back
	Buss

