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Rebus är ett Windowsbaserat datasystem med en bredd och flexibilitet 
som får hela kedjan av administrationsflödet att fungera för alla typer 
av resebyråer. 
 
Verksamheten kan vara inriktad på: 
 Företagsresor 
 Privatresor 
 Grupper 
 Producenter med både skräddarsydda och dynamiska paket. 

 
Systemets orderrutin är navet som håller ihop bokningens flöde från 
alla anlitade leverantörer till slutkunden. 
 
Integreringen med systemets ekonomifunktioner ger löpande kontroll 
och uppföljningsmöjligheter mot både kund och leverantör, t.ex. via 
bokföringsunderlag och kund- och leverantörsreskontra. 
 
Det finns mängder av funktioner som t.ex. statistik, avstämningar, 
bevakningar och möjlighet till elektronisk fakturering. 



  

Om beställaren har rest tidigare 
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. 

Produkter och priser 
Orderformulärets pris- och 
produktsida ger stora möjligheter 
för både automatiska och 
manuella prissättningar. Allt från 
affärsresenärens bokning där 
produkter och priser läggs in med 
automatik, till den prissättning 
som sker när man plockar ihop det 
skräddarsydda paketet.  

Funktionen för automatiska 
avgifter, gör det möjligt att styra 
serviceavgifter och liknande mot 
produkter och kunder. Denna 
funktion ger dig också möjlighet 
att skapa kundspecifika prislistor.  

Funktionen att inkludera priset 
löser många problem där påslaget 
inte ska synas till slutkund men 
ändå ska hanteras som en egen 
produkt i systemet för statistik och 
marginalberäkning. 

Anteckningar 
Att kunna lägga in så mycket 
relevanta och informationsrika 
uppgifter som möjligt i en order 
tror vi är jätteviktigt både för 
säljaren och för kunden. Det 
skapar en trygghet som 
minimerar missförstånd och 
effektiviserar orderhanteringen. 

Anteckningssidan i ordern ger dig 
möjlighet till både interna och 
externa anteckningar. Med färdiga 
textmallar kan du snabbt hämta 
in text för olika ändamål. 

Du kan också ändra eller 
komplettera den text som skrivs 
ut på kundens bekräftelse. 

Meddelanden till leverantörer kan 
skrivas och kan e-postas när man 
vill. I vissa verksamheter kan man 
vilja meddela vissa leverantörer 
sitt bokningsläge. 

Bevakning 
En del är bra på att ”ha många 
bollar i luften” och har dessutom 
ett bra minne, men tyvärr gäller 
det inte oss alla.  

Bevakningssidan i ordern fungerar 
då väldigt bra som hjälpmedel. Där 
kan du ange datum för det som 
ska göras och systemet ser till att 
du inte missar det genom att man 
kan skriva ut bevakningslistor 
varje dag. 

Bevakningssidan visar också de 
betalningar och faktureringar som 
gjorts på ordern. En enkel men 
nog så viktig kontrollmöjlighet för 
säljaren utan att behöva kontakta 
eventuell ekonomiavdelning. 

Beroende på verksamhetstyp kan 
ett antal fasta och några 
egendefinierade indikatorer 
markeras, t.ex. om biljett eller 
visum skickats. 



 
  

 

 

Varje beställning kan bekräftas genom en utskrift 
som enligt bilden till höger innehåller alla uppgifter 
kring beställningen.  
 
Bekräftelsen visar också totalsummor på de olika 
ekonomiska transaktionerna i beställningen. I 
exemplet ser man också att kunden betalat hela 
orderbeloppet med sitt VISA-kort. 

När hotell, färja eller hyrbil bokas kan man från 
beställningen ställa ut en voucher till 
beställaren/resenärerna. Med automatik kan du på 
varje voucher få information från beställningen 
angående priser och boende, men du kan också 
komplettera den med fria textrader. Vouchern 
skrivs även med kopia. Möjlighet finns även till 
större voucher och separat namnlista. 

Vid utskrift av bekräftelse/faktura, kan du också få ut 
PG- eller BG-avier enligt exemplet ovan. Ange 
anmälningsavgiftens storlek och slutlikvid och 
förfallodag räknas fram automatiskt. Utskrift sker med 
2 delar på ett A4-blad där den ena gäller 
anmälningsavgiften och den andra slutlikviden.  

 

 
Via den speciella kravlista som är kopplad till denna 
funktion, så kan du följa upp de beställningar där 
anmälningsavgift respektive slutlikvid inte är betalda 
i tid. Du väljer vilket brytdatum som betalnings-
kontrollen ska göras mot och så får du ut en lista 
enligt exemplet nedan. 

En av kontrollistorna visar vilka beställningar som inte 
är ”avprickade”, d.v.s. där kostnaden för beställningen 
inte har kommit. Se exemplet nedan. 



 

Grupper 
I systemet finns speciella rutiner för att förenkla 
administrationen och kontrollen av gruppbeställningar. 
Rutinerna fungerar som allra bäst när de används för att 
hålla samman en grupp som innehåller många olika 
beställningar. Uppföljningen och kontrollen sker via olika 
rapporter och listor. 

Exempel: 

 Status på betalningar/fakturor 
 Resenärerna 
 Kostnaderna 
 Flygbiljetter och tågbiljetter 
 Försäljningsstatistik 
 Bokföring 
 Marginaler 

 
 
 

En viktig del som systemet hjälper till med är kontrollen av 
de betalningar som sker. Betalningar som sker via bifogade 
avier eller via Internet, registreras och styrs till det 
betalningssätt som kunden använt. Se exemplet uppe till 
höger. Betalningen konteras och finns sedan som underlag 
för bokföringen.  

 
 
 

Förutom kravlistan som hjälper till med kontrollen av 
anmälningsavgifter och slutlikvider, finns också ett flertal 
andra rapporter som hjälper till med betalningskontrollen. 
Ett exempel på detta visas i bilden nedan där du på några 
poster även kan se att den obetalda statusen gäller en 
vanlig kundfaktura och en acontofaktura. 

Ytterligare funktioner 
 BSP-avprickning med kontroll av utställda biljetter. 

 Presentkortsfunktioner med kontrollistor. 

 Avstämningslistor vid bokslut. 

 Statistik i olika varianter (kund, leverantör, produkt, 
säljare, destination). Flera av dessa kan kombineras. 

 Lista som visar var varje resenär är vid vald tidpunkt. 

 Faktureringsrutiner av olika slag.  

 Resultatanalyser med jämförelse mot föregående period. 

 Säsongspriser med allotmentkontroll. 

 Specificerade bokföringsunderlag och bokföringsorder 
med möjlighet till export av SIE-filer till 
bokföringsprogram. 

 Betalningar av leverantörer via Bank- eller Plusgirofil. 

 Betalning direkt med kundens kreditkort via din 
arbetsplats. Används istället för BABS-terminalen. 

 Hanterar resekonton Diners TAC, First Card och American 
Express. 

 Funktionerna för marknadsbearbetning gör det möjligt 
att selektera fram kunder och kundgrupper utifrån 
kategorisering av resmål, restyp, m.m.  

 Utskrifter kan göras på papper eller skickas direkt via e-
post. 

 Alla utskrifter kan exporteras till 11 olika format, t.ex. 
Excel och PDF-filer. 

 Dokumentlogg för att se vad och när man e-postade. 

 Skicka grafisk e-post till kunderna via funktionen för 
HTML-mejl. Används för marknadsutskick etc. 

 Elektronisk fakturering till t.ex. kommuner direkt från 
Rebus via vår samarbetspartner InExchange. 

 
Affärsresor 
En affärsresenärs bokning bör kunna hanteras snabbt 
och enkelt. Därför finns det också många funktioner i 
systemet som gör detta möjligt. Några exempel: 

 Med hjälp av CRS-integrationen skapar du snabbt och 
automatiskt en order i systemet från t.ex. Amadeus.  

 Med automatik läggs också avtalade arvoden och 
andra påslag in i ordern och med förprogrammerad 
prissättning behöver nästan inga manuella 
kompletteringar ske. 

 Färdiga resenärsprofiler i systemet ger också snabb 
information om avdelning, kostnadsställe och projekt. 

 Hanteringen av resekonton bidrar naturligtvis till att 
en affärskund får så bra service som möjligt. 

 

Privatresor 
En privatresenärs bokning bör också kunna hanteras 
snabbt och enkelt men här kan det också ofta 
förekomma ett frekventare informationsflöde mellan 
säljare och kund. 

 Påslag och avgifter ska oftast döljas för kunden men 
kan ändå läggas in med automatik. 

 Betalningsavier för anmälningsavgift och slutlikvid 
kan skrivas ut med förprogrammerade datum och 
belopp. Kravlistan hjälper till att hålla ordning på 
betalningarna. 

 Bekräftelsens utförliga information och historik 
hjälper kunden att enkelt se vad som är bokat och 
hur exempelvis flödet ser ut vid betalningar. 


