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Rebus-panelen
Avsluta panelen utan fråga

GG

2015-09-10 Ver: 223

2918

När man klickar på Avsluta på Rebus-panelen får man nu ingen fråga om man verkligen vill avsluta. Det kändes lite onödigt och önskemål har
kommit om att ta bort frågan.

Grund
Kundkategorier

GG

2015-06-10 Ver: 223

2910

När man tittar på en kundkategori kan man ibland vara intresserad av vilka andra kundkategorier kunderna tillhör som har denna kategori vald.
Det kan man nu göra i Grund-modulens rutiner Kundkategorier och Kategorisering. Högerklicka på vald kategori och välj menyvalet "Visa fler
kategorier" eller välj en kategori och klicka på knappen med samma text. Då öppnas ett nytt fönster som visar de kategorier som har samma
kunder som den valda kategorin. Eftersom kategorierna visas i en trädstruktur kan man öppna en kategori med plus-tecknet för att se exakt
vilka kunder det gäller.

Namn på e-postserver för långt

GG

2015-06-17 Ver: 223

2914

Om man arbetar med t.ex. Office 365 och har ett långt namn på e-postservern så kunde det hända att det inte fick plats i Rebus. Rebus hade
plats för 30 tecken och det är nu utökat till 50 tecken.

Kunders lösenord

GG

2015-09-18 Ver: 223

2920

Lösenord som kan genereras för kunder och i arrangörsbokningar kan inte innehålla bokstäverna O och I eller siffrorna 0 och 1. Detta eftersom
de liknar varandra för mycket och kunderna kan slå fel. Det här infördes redan 2013 men bokstaven O kunde genereras. Även om siffran 0 inte
kunde genereras så visste ju inte kunderna det så därför har vi uteslutit även bokstaven O.

Kundfaktura
Bokföringsunderlag: SIE-fil

GG

2015-08-19 Ver: 223

2916

Om man råkade få in ett blankt konto med 0-belopp i en bokföringspost så kom det med i SIE-filen vilket gjorde att mottagande
bokföringsprogram inte kunde läsa SIE-filen. Sådana poster skrivs nu inte in i filen.

Resebyrå Front
Sök beställning på kund-ID

GG

2015-06-10 Ver: 223

2911

När man gör sökning efter en beställning har man ju en väldig massa söksätt att välja på, beställningsnr, kundnamn, avresedatum, telefonnr,
resenärsnamn etc. Nu har önskemål tillkommit om att man även vill kunna söka på kund-ID. Det har vi gjort och lagt på söksätt nummer 0.

Amadeus: Blank leverantör på order vid EMD

GG

2015-08-24 Ver: 223

2917

I samband med vissa inläsningar av EMD-bokningar (som gjorts med TTM) så kunde flygsträckningar hamna på en blank leverantör inne i
Rebus-ordern. Vi har nu fått en sådan Amadeus-trailer från en kund så att vi har sett hur bokningen ser ut och därför har vi kunnat rätta till det.

Amadeus AIR: Låsta filer

GG

2015-10-15 Ver: 223

2923

Hos en av våra kunder kunde Amadeus-filerna vara låsta, de hade för dåliga behörigheter i vissa lägen så att Rebus inte kunde radera dem när
en trailer hade lästs in. Det medförde att Rebus spårade ur och att de kunde läsas in igen vilket resulterade i att ordern kunde innehålla dubbla
uppgifter. Trots att det är ett tekniskt problem så hittade teknikerna inte vad det berodde på så vi fick hitta på ett sätt att kringgå det.
Programmet försöker nu i det tysta ignorera om filerna inte kan raderas och ändå få allt gjort som måste göras.

Resebyrå Back
Grupp: Försäljningslista, fel vinst?

GG

2015-06-16 Ver: 223

2913

Om man hade en beställning utställd i en annan valuta (t.ex. DKK) och en leverantör med en prisrad med 0 i belopp mot kunden men med en
inlagd kostnad så blev vinstkolumnen på gruppens försäljningslista felaktig. Den blev däremot rätt på den vanliga marginallistan och då
undrade man naturligtvis varför dessa inte stämde överens. Felet var att programmet inte kontrollerade om beloppet mot kunden var 0 på exakt
samma sätt på båda listorna vilket gjorde att den ena listan (marginallistan) tog det svenska inköpspriset exklusive moms och den andra listan
(grupp/försäljningslistan) tog det danska inköpspriset exklusive moms. Det är nu rättat så att listan alltid tar det svenska inköpspriset.
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Utskrifter: Resenärsstatistik 1

GG

2015-09-15 Ver: 223

2919

Det finns företag som ibland vill ha statistik från resebyrån på enstaka resenärer. För att få ut endast en (eller några få) har man då fått skriva ut
resenärsstatistik-listan och sedan klippa och klistra. Det kan vara lite jobbigt och det har vi nu löst på listan Resenärsstatistik:
Destination/Avresedatum per kund (stat 1).
När man har valt från/till avresedatum och en kund-ID, så att den hamnat högst upp i rutan "Valda kunder", kan man klicka på en ny knapp som
heter "Välj resenär/er". Då öppnas en ruta till höger där man kan sätta bockar för de resenärer man vill ha ut på statistiklistan. Ångrar man sig
kan man klicka på knappen "Alla resenärer" så blir det som förut.
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Utskrifter: Statistik/Best.kategori + transporttyp

GG

2015-09-23 Ver: 223
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Undersökningsföretaget GfK ville för några år sedan att anslutna resebyråer skulle kunna rapportera in statistik om restyp och transportsätt på
sina beställningar. Vi byggde in stöd för det i Rebus som måste aktiveras för att fungera. Ingen har än så länge gått med i GfK's program vad vi
vet men vi har byggt en ny statistiklista i Rebus så att resebyråerna kan använda den informationen internt utan inblandning av GfK.
Så har man behov av att ta ut statistik på beställningar som säljaren markerat med en viss restyp (Flight, Car hire, Accomodation, Charter,
Train, Cruise m.m.) och/eller huvudsaklig transporttyp (Flight, Car, Bus, Boat m.m.) så måste man i rutinen Generella data i Res-Back markera
fältet "Aktivera res/transport-typ" på flik 2. Först då får säljarna möjlighet att sätta dessa kategorier på beställningarna
När man har markerat att man vill arbeta med det och startat om Res-Front har man två nya fält i mitten på flik 2. Kategorisering av
beställningar kan då göras med fälten "Best.kategori", "Restyp" och "Transporttyp". Därefter kan man via den nya listan "Utskrifter: Statistik /
Best.kategori/transporttyp" i Res-Back skriva ut statistik på vilka beställningar inom ett valt datumintervall som har valda best.kategorier, valda
restyper, valda transporttyper eller en kombination av dessa. Välj vissa eller alla av kategorier, restyper och transporttyper. Det finns en stående
lista och två liggande listor. De liggande listorna visar även belopp exklusive moms samt destination eller kundens telefonnummer.

Utskrifter / Översiktslistor / Kammarkollegieunderlag

GG

2015-10-21 Ver: 223

2926

När man skriver ut ett underlag till kammarkollegiet får man ju välja två grupper av artiklar där någon från båda urvalen måste finnas på
beställningen för att komma ut på listan. Det brukar vara transportartiklar respektive boendeartiklar. Man kan också markera om artiklarna ska
specificeras på listan. De som då är de matchande artiklarna markeras med ett X på listan men man får även med beställningarnas andra
artiklar. Nu har en kund önskat att de som inte matchade ska bort. Därför finns det ett nytt fält som kan markeras som heter "Endast
matchande". Markera det fältet så visas endast de artiklar som matchade urvalet.

Arrangör Back
ARR: Lista på anhöriguppgifter

PN

2015-06-26 Ver: 223

2915

En kund önskade en lista på anhöriguppgifterna. Ville gärna ha en sådan som de kan skriva ut per paket/avresa. De vill kunna skicka listan
med reseledaren ifall det händer något. Listan är nu byggd och finns under Utskrifter/Anhöriglista.

ARR: Bokningslista

GG

2015-10-14 Ver: 223
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En speciell bokningslista har skrivits enligt önskemål från Tuna Trafik och Viking Line. Välj blanketten AR29TUNA så får ni sortering på
bokningsnummer och information om resenärer, adress, telefon, e-post och bokade tillägg/avdrag samt vilket rum/hytt resenärerna ska bo i.

ARR: Deltagarlista med chaufförs telefonnr

GG

2015-10-21 Ver: 223

2925

Nu kan man få med chaufförens telefonnummer på deltagarlistan. Det kan vara bra om resenärerna behöver nå chauffören på telefon under
resan. Vi har skapat en ny variant av deltagarlistan som kan användas. Den heter AR10BTFN. Vi har även skapat några varianter av
deltagarlistan som visar beställarens adress och e-post. De heter AR10ADEP, AR10ADD och AR10ADR.

Buss
Utskrifter: Beställningar som ej ska faktureras

GG

2015-10-16 Ver: 223

2924
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Listorna under menyvalet "Utskrifter/Beställningar/Beställningar som ej ska faktureras" har justerats en del t.ex. ett belopp som inte fick inte
plats samt att vi har rättat en bugg som gav ett error om man valde val 5 (Vår referens).
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