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Från 2016-01-22 -- 2016-05-16

Version: 227 Datum: 2016-05-16

Generellt
Paynova: Kommunikation med högre säkerhet GG 2016-02-25 Ver: 227 2987
Rebus kan vid kortbetalningar via Paynova kommunicera med högre säkerhetsprotokoll (TLS v1.2). Det fungerade bra på Windows 8.1 och
Windows 10 men inte på Windows 7 eller Windows Vista. Det har vi nu löst och vi har ett dokument på vår hemsida som förklarar hur det ska
åtgärdas. I korthet ska följande göras:

1. Den senaste versionen av Rebus måste vara installerad.
2. Varje dator som kör Rebus måste installera en ny komponent. Det görs genom att hämta och köra installationsfilen från
www.abergs.se/rebus/apps/SystemHttp.exe.
3. Efter dessa två åtgärder ska det fungera.

Leverantörssynonymer GG 2016-03-16 Ver: 227 2990
En del kunder har behov av att kunna lägga samma synonym på flera leverantörer. Det är nu möjligt och om man gör det och sedan skriver in
en sådan synonym när man ska ange leverantör får man fram en valruta som visar alla leverantörer med samma synonym och så får man välja
en av dem. Detta gäller alla moduler i Rebus.

E-post av bokningsbekräftelse/resebevis GG 2016-04-12 Ver: 227 2994
Om man vill e-posta en bekräftelse/resebevis till en kund kan man välja ärendetext/subjecttext på e-posten med hjälp av förinmatade textmallar.
Nu kan man när man lägger upp textmallen få hjälp med att få med t.ex. resenärsnamn och destination i ärendetexten. I Grund-modulens rutin
Inställningar, E-post textmallar kan t.ex. följande text skrivas:

Bekräftelse på order #1, Resenär: #2, Avresedatum: #4, Destination: #5

Denna mall kan på ärendetext till kunden bli följande:
Bekräftelse på order 1238, Resenär: Larsson Anders, Avresedatum: 2016-05-01, Destination: Los Angeles

Taggar att använda i textmallen:
#1 ersätts med beställningsnumret/bokningsnumret.
#2 ersätts med första resenärsnamnet.
#3 ersätts med beställarnamnet.
#4 ersätts med avresedatumet.
#5 ersätts med destinationen/paket-ID.

E-post av listor och blanketter GG 2016-04-25 Ver: 227 2999
När man e-postar listor och blanketter får kunden en PDF-fil som heter t.ex. "AR01-1130.PDF" eller "FA01-2010.PDF" där AR01 är namnet på
rapporten för Arrangörs-modulens resebevis och FA01 är namnet på fakturablanketten. Ibland önskar man att man istället kan skicka en PDF-fil
med bättre beskrivande namn t.ex. "Resebevis-1130.PDF" och "Faktura-2010.PDF". Det kan man nu göra på både listor och blanketter. I
Grund-modulens rutiner "Listformat" och "Blankettval" kan man på varje alternativ fylla i det beskrivande namnet i fältet "Annat namn". Då
används det namnet på PDF-filer till kunderna och det slår också igenom i dokumentloggen och arkivkatalogen. Annat namn fungerar dock inte
på etikettutskrifter.

Paynova: Nytt gränssnitt GG 2016-04-26 Ver: 227 3000
Paynova stänger den 31/5 2016 ner det grafiska gränssnitt som Rebus använder vid anrop till betalningarna. Därför har vi fått programmera om
en del i Rebus och anropar nu deras nya gränssnitt som heter Aero. Så för att kortbetalning via Paynova ska fungera efter detta datum måste
den här nya Rebus-versionen installeras.

Versaler/stora bokstäver på postadress GG 2016-04-28 Ver: 227 3001
Nu kan man i Grund-modulens rutin Generella Data markera om man vill att postadress på kunder och leverantörer alltid ska anges med
versaler (stora bokstäver). Det här slår igenom i alla Rebus moduler.

 

Kundfaktura
Fakturas betalkod GG 2016-03-10 Ver: 227 2989
Om man har vår Internetbokning för Arrangörs-modulen kan ju kunden betala sin resa med kort direkt på siten. Det som tillkommit är att
kunderna även kan betala fristående fakturor och resebyrå-modulens och buss-modulens fakturor. Det som krävs är dock att en fyrställig
betalkod ska anges förutom fakturanumret. Den koden visas nu i formuläret för inmatning av kundfakturor och kan skrivas ut på kundfakturorna
på två olika sätt. Antingen kan man ändra på fottexten i rutinen "Generella kundfakturatexter" och lägga in taggen #1 för att få med koden där
eller också måste vi hjälpa till med designverktyget och lägga in fältet "InbetPWD" någonstans på fakturan där ni tycker att den syns bäst.

Logglista bokföringsjustering GG 2016-04-13 Ver: 227 2995
Nu finns journalnummer med på logglistan av vilka justeringar man gjort på konton. Då kan man se på vilken journal konteringen finns.
Programmet letar först efter det konto som fanns före justeringen. Finns den inte så letar den på konto efter justeringen. Är kontot raderat eller
omflyttat i flera steg så kan journalnummer inte hittas och då lämnas journalnumret på utskriften tomt.
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Resebyrå Front
Ny klar-markering på beställning GG 2016-03-08 Ver: 227 2988
På beställningens flik 5 finns det ett nytt fält man kan markera om man vill tala om att beställningen är klar. En kund ville ha det och vad man
menar med klar får man själv avgöra. När man söker efter beställningar på flik 1 med kikaren eller förstoringsglaset så visas dessa
beställningar med en grön bock. Man kan dessutom i sökurvalet markera att man inte vill visa klarmarkerade beställningar likaväl som man
tidigare kunde markera att man inte ville se avbokade eller offerter. På grund av att vi har lagt till denna gröna bock så har vi även förbättrat
visningen av avbokade/makulerade beställningar så att avbokade visas med ett rött kryss samt att offertmarkerade visas med ett O.

Fakturor med anm.avgift/slutlikvid GG 2016-04-14 Ver: 227 2996
Om man har inställt i Kundfaktura-modulen att fakturor ska skrivas med anmälningsavgift och slutlikvid så gäller det bara på vanliga fakturor.
Samlingsfakturor, räntefakturor och acontofakturor skrivs inte med anmälningsavgift och slutlikvid.

Stor voucher, mer information GG 2016-04-18 Ver: 227 2997
När man kommer till bilden för att registrera uppgifter för den stora vouchern så är en del data redan ifyllt och en del inte. Önskemål har kommit
om att ankomstdatum, avresedatum, värde, bokningsnummer samt utfärdandedatum och användare ska vara förinställt. Vi har nu lagt in det.

Blank leverantör saknas GG 2016-05-04 Ver: 227 3002
Om man har lyckats få in detaljrader med blank leverantör på en beställning försöker programmet nu rätta till det så att ni ska slippa ringa
supporten om det. Blank leverantör får inte finnas så därför flyttas sådana rader till den egna leverantören så att man kan komma åt dem.
Därefter kan ni gå in på den egna leverantören och se om de ska behållas eller raderas. Oftast rör det sig om olika textrader som kommit in från
Amadeus-inläsningen.

Dölja prisrader med drag/drop GG 2016-05-10 Ver: 227 3011
Nu finns det ett nytt sätt att dölja priser i andra artiklar. På flik 3 kan man klicka på knappen "Dölj rader". Då öppnas ett fönster där
artiklarna/priserna visas upp i en trädstruktur. Här kan man dölja priser genom att med musen dra dem till en annan prisrad. Den prisrad man
flyttade hamnar då under det pris man släppte den på. Det är lika enkelt att dra bort redan dolda priser och lägga under huvudet "Artiklar/Priser"
för att frikoppla eller flytta till en annan prisrad. Vi hoppas att det här kan vara ett alternativ till den vanliga funktionen och att det blir enklare att
få en överblick över hur priserna är dolda.

 

Resebyrå Back
Amadeus: Avstämning Ticketing Report GG 2016-02-22 Ver: 227 2985
Om man betalar flygbiljetter med eget kort i Amadeus och har ställt in det kortnumret i Generella data (se nyhetsnummer 2983 från version 225)
så kan man få avstämningen via Amadeus Ticketing Report att hantera det som en Cash-betalning istället för Credit Card som Amadeus
redovisar det.

Resenärsstatistik: Resenärsnamnlista och Var är resenärerna? GG 2016-04-07 Ver: 227 2991
På listorna "Resenärsnamnlista" och "Var är resenärerna?" kan man nu även välja ett visst land man vill söka på och inte bara en viss
destination. Ange antingen det ena eller det andra eller kombinera. De beställningar som väljs ut måste ha antingen rätt land angivet på flik 2
eller rätt destination angivet med hjälp av trebokstavs-koderna.

Generella data: Automatiska priser på biljetter GG 2016-05-06 Ver: 227 3010
I rutinen Generella data kan man på flik 2 markera att priser automatiskt ska skapas när man registrerar en biljett i Res-Front. Ibland finns det
en anledning till att inte skapa prisrader för en biljett, t.ex. om man redan har bakat in priset i ett paketpris. Men oftast ska alltid systemet skapa
prisrader för varje biljett. Därför finns det nu en ny inställning i Generella data där man kan markera att säljarna aldrig ska kunna bocka ur valet
med automatiska priser. Fältet heter "Lås automatiska priser". Vissa resebyråer arbetar alltid på detta sätt och vill då inte tillåta möjligheten för
säljarna att lägga in biljetter utan att priser skapas.

Utskrifter: Resenärstatistik: Destination/Avresedatum per kund (stat 1) GG 2016-05-12 Ver: 227 3014
En kund ville ha listan sorterad på resenärernas totala belopp för att se vilken resenär som spenderat mest pengar. Det var inte möjligt att göra
den sorteringen idag eftersom listan skrev ut varje beställning per resenär och sorterade därför på resenärsnamn. För att göra det önskemålet
möjligt har vi lagt till ett val innan utskriften startar för att kunna skriva ut endast summeringen på varje resenär. Fortfarande kommer listan ut i
resenärsnamnordning men då kan man exportera listan till Excel och där sortera på beloppskolumnerna från minsta till största.

 

Arrangör Generellt
Orderinbetalning PN 2016-04-12 Ver: 227 2993
Enligt önskemål kan man nu se kundens e-post och mobilnummer vid orderinbetalningen.

 

Arrangör Front
Väntelista GG 2016-02-25 Ver: 227 2986
Om man skrev in ett kund-ID som inte fanns i kundregistret fick man error med texten "Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt" i loggfilen.
Klickade man ok kunde man köra vidare utan problem men det är nu rättat.

Hämta från väntelistan PN 2016-04-11 Ver: 227 2992
När man hämtar från väntelistan så kommer den säljare som lagt in på väntelistan nu stå som säljare på bokningen.

Avreseorter i bokningen PN 2016-04-25 Ver: 227 3004
Om det i resvägen finns endast en påstigning och endast en avstigning där avstigningen inte är samma som påstigningen, då förskrivs dessa i
bokningsfälten.
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Förskriven platstyp PN 2016-04-25 Ver: 227 3008
Under fliken priser i bokningen av rundresor, den övre listrutan, så är förskriven platstyp markerad med fet stil och grön text.

Väntelistan PN 2016-04-25 Ver: 227 3009
När man söker på ett könummer i väntelistan så visas vald avreseort på resenären.

Kvittovariant PN 2016-05-03 Ver: 227 3003
En speciell kvittovariant är gjord för Reseskaparna.

Namnfältet PN 2016-05-04 Ver: 227 3007
I namnfältet under resenärsfliken så kan man trycka F9 för att se tidigare resenärer på valt KundID.
Där visas numera även passnr, visumnr etc.

 

Arrangör Back
Datumsortering  PN 2016-04-20 Ver: 227 2998
Nu sorteras datumen så att de senaste datumen kommer överst i listrutan vid Grundpriser i Paketuppläggningen och vid Platstypallotment samt
i rutinen Avresor-Resväg.

Paketuppläggning, Fliken Tillägg/Avdrag PN 2016-04-25 Ver: 227 3006
I övre listrutan så visas numera ifall T/A är markerat för internet.

Reseledare PN 2016-05-04 Ver: 227 3005
I reseledar-registreringen så kan man numera ange kön, födelsedata, nation m.m. som sedan följer med när man kopplar reseledaren till resan
i Arr-Back/Redigera/Reseledare-Chaufför eller i Arr-Back/Redigera/Avresor/Resdata.

Kalkylmall PN 2016-05-13 Ver: 227 3015
Under Arr-Back/Leverantörspriser så har det tillkommit en rutin som heter Kalkylmall. Där kan man göra en kalkyl som inte är kopplad till ett
visst paket. Man kopplar kalkylmallen till ett datum, t.ex. dagens datum eller ett tänkt avresedatum. Man kan lägga upp flera kalkyler per datum.
Sedan kan man i den vanliga Kalkyl-rutinen kopiera in en kalkylmall.

Sen finns det numera möjlighet att skriva ut en lista på kalkylen. Den finns även den under Arr-Back/Leverantörspriser.

 

Buss
Ej utskrivna bekräftelser PN 2016-05-10 Ver: 227 3016
En ny lista under Utskrifter/Beställningar/Ej utskrivna bekräftelser.
Den skrivs ut på de beställningar där inte någon bekräftelse är sänd eller utskriven.

Radera buss PN 2016-05-11 Ver: 227 3012
Problem med att radera en buss. Man kan gå in i andra formulär under tiden raderingen sker vilket kan ge problem.
Tyvärr går det inte att spärra på ett bra sätt, så jag har lagt ut ett meddelande i formuläret att man väntar tills raderingen är klar. Om bussen har
haft mycket körningar så tar raderingen tid.

Dokumentlogg körorder PN 2016-05-12 Ver: 227 3013
Ibland skrevs inte utskriften/eposten av körordern in i dokumentloggen.
Det är nu rättat.

 

Antal nyheter/ändringar: 32
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