
       
Du som arrangör kan låta resenären eller agenten boka resan direkt via 
Internet. Bokningen på Internet är direkt kopplad mot Rebus-databasen där 
resorna som visas på Internet hämtas från och där bokningarna som görs via 
Internet skrivs till. Läs mer om allt detta i det här informationsbladet.    

Bokning 
Med vår Internet-modul som ett komplement till Rebus Arrangörsmodul kan du nå många fler 
potentiella kunder än du gör idag, t.ex. kan du i samband med en annons i dagstidningen hänvisa till 
självbokningen på Internet och folk kan då boka hemifrån på helger och nätter eller närhelst de har tid, 
och du får in bokningarna direkt i ditt Rebus-system. Sannolikheten att du får det lite lättare på din 
telefonbokning är mycket stor samtidigt som omsättningen bör öka. 

Du kan när som helst välja vilka av dina resor du vill ha bokningsbara på Internet, du kan lägga ut eller 
stoppa bokning av ett visst paket genom en markering på paketet i Arr Backoffice och det slår direkt 
igenom på din bokningssida. Det som visas på bokningssidan på Internet är exakt de uppgifter som du 
har lagt in i paketet via Rebus paketuppläggning, se nedanstående bild på en bokning av en 
weekendresa till Stockholm med teater och andra möjliga tilläggsarrangemang.      

När bokningen är klar och kunden har matat in sina kunduppgifter, skickas en bekräftelse direkt till 
kunden via e-post och du skickar ett resebevis med tillhörande postgiroavier för anmälningsavgift 
respektive slutlikvid till kunden precis som vanligt. 
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Administration 
Du kan även via Internet logga in som administratör och göra en del grundinställningar, titta på 
bokningar som har gjorts och även skicka en kopia av e-post bekräftelsen till någon.  

Testbokning 
Vi har en hemsida där vem som helst som är intresserad kan göra testbokningar. Var inte rädd för att 
prova, de bokningar som görs går direkt in i vårt test-Rebus och är alltså inga riktiga bokningar. Ni 
kommer inte att få någon faktura på det ni bokar. Prova på adressen: arrweb.abergs.se  

Teknik 
Det vi hittills lanserat är att vi på Åbergs sköter driften av Internet-programvaran hos oss och att vi via 
Internet kopplar upp dina befintliga Rebus-databaser.  

Några enkla steg för att komma igång: 

 

Öppna för oss i din brandvägg så att vi kan nå dina Rebus-databaser. 

 

Komplettera din befintliga hemsida med en länk till bokningssystemet.  

Priser 
Våra priser är licensbaserade och varieras beroende på hur mycket som bokas via Internet. Vi har på 
så sätt gjort det lätt att komma igång utan dyra investeringar och dessutom varierat din kostnad utifrån 
hur mycket som bokas. I priset ingår:  

 

Programvara för Internetbokning (utvecklat med .NET teknologi) 

 

Underhåll/utveckling av programvaran 

 

Support 

 

Plats på vår Internet-server 

 

Installation och igångkörning                                  
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