
     
Ekonomi- Order- & Bokningssystem  
Rebus - ett moduluppbyggt administrativt system för företag 
inom resebranschen. Systemet är ett modernt Windows-
baserat fleranvändarsystem som med sin bredd och 
flexibilitet får hela kedjan av administrationsflödet att 
fungera för alla inriktningar inom resebranschen. Systemet 
har 4 olika basinriktningar (huvudmoduler) som med sin 

egen specialdesignade verksamhetsprofil servar användaren 
med uppgifter vid ordermottagning och bokning. De hjälper 
även till med hanteringen av ekonomirutinerna som finns 
kopplade mot de gemensamma ekonomimodulerna för 
kundfakturering och leverantörsfakturering. REBUS - det 
administrativa hjälpmedlet för ditt företag. 

Flödesschemat visar de 4 olika basmodulerna och hur de är integrerade med ekonomimoduler i systemet samt några exempel på 
hur samarbetet med externa system kan fungera.                    

Resebyråer 
Den resebyråanpassade modulen är ett hjälpmedel i det 
stora arbetet med att administrera mid - och backoffice -
rutiner på resebyrån. Via överföringen som sker från CRS-
systemen blir orderinmatningen en sammanhållande länk 
mellan de beställningar kunderna gör och den kontroll och 
uppföljning du bl.a. får av ekonomifunktionerna.  

Det totalintegrerade systemet erbjuder enkla men ändå 
informationsrika inmatningsformulär med möjlighet till 
snabba växlingar mellan order- och ekonomifunktionerna. 
Det spelar ingen roll om kunderna är av privat karaktär, 
tillhör affärsresenärerna eller om det är en grupp som 
bokar resan.                  

Producenter 
Med Rebus-RES som grundsystem kan man via denna 
producent-modul skapa egna paketerade resor och 
arrangemang. I modulen kan man kategorisera och söka 
produkter med eller utan allotmenthantering, stugor, rum, 

bäddar, måltider, hyrbilar, paket, etc. När bokningen sker 
skapas ordern och du får då tillgång till alla backoffice- 
och ekonomifunktioner i systemet. Läs mer om denna 
modul i den egna broschyren eller i produktmappen. 
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Förutom integreringen med 
systemets egna ekonomimoduler 
så ser resebyråmodulens många 
externa samarbetspartners till att 
både import och export av 
information förenklar hanteringen 
och kontrollen av bokningarna och 
ekonomiflödet.  

 

Betalningar till och från 
systemet. 

 

Bokningar från CRS-systemen. 

 

Export till redovisningssystem. 

 

Betalningar via resekonton  

För producenternas del så finns 
det dessutom möjlighet att koppla 
samman bokningarna på Internet 
till systemets orderhantering. 



    
Arrangörer 
Ett ekonomi- och bokningssystem som är branschanpassat för 
researrangörer. Det kan användas av alla arrangörer, stor som 
liten, och ger dig alla möjligheter att äntligen få ordning och 
kontroll över dina resor och bokningar. Tillsammans med 
modulen för internetbokning får du en komplett kundplattform 
för all bokning.         

Genom de integrerade ekonomimodulerna och rutinerna för 
utskrifter och uppföljning, får du tillgång till alla de funktioner 
och hjälpmedel du behöver.    

Bussbolag 
Ett bokningssystem som är branschanpassat för 
bussbeställningstrafik. Det riktar sig till både mindre och större 
bussbolag och blir tillsammans med ekonomifunktionerna i 
systemet ett komplett hjälpmedel för det administrativa arbetet på 
företaget.  

Den grafiska uppföljningen av bokningar är väl utbyggd och det 
finns många listor och rapporter som bl.a. hjälper dig att följa upp 
och kontrollera beställningar, bussar och chaufförer. 

Genom modulen för internetbokning får kunderna en möjlighet att 
boka sin buss direkt online. Bokningen sker direkt på de 
förutsättningar som du öppnat upp för i ditt system.   

Grund- & Ekonomimodulerna 
Systemet innehåller 3 basmoduler som servar de övriga 
modulerna med registervård, inställningar och 
ekonomifunktioner.   

Grundmodulen  
Denna modul innehåller alla gemensamma register och kan 
genom integrationen i systemet användas i samtliga 
moduler. Ex.  Kunder, Leverantörer, Artiklar, Kontoplan, etc.  

Kundfakturering 
I modulen finns ekonomifunktioner som hjälper dig att 
fakturera dina kunder och att registrera inbetalningar. I 
reskontrarutinen finns det dessutom flera sätt att kontrollera 
obetalda/betalda fakturor och i utskriftsrutinerna finns det 
möjlighet att skriva ut bokföringsunderlag, statistik, etc. 

I rutinen där registreringen av fakturor sker, matar du in det 
som ska faktureras. Det sker i form av pris- och textrader 
där uppgifterna bl.a. hämtas från artikelregistret. 

Konteringen av fakturan genereras automatiskt och kan 
skrivas ut på ett bokföringsunderlag.  

Leverantörsfakturering 
Fakturor från leverantörer och utbetalningar är några av de 
ekonomifunktioner som hanteras i denna modul. 
Dessutom får du också hjälp med att kontrollera obetalda 
och betalda fakturor, skriva ut statistik, använda 
historikfunktionen för att söka fram uppgifter angående en 
viss leverantörsfaktura, etc. 

Betalningen kan ske manuellt genom Internet eller via de 
betalningsfiler som skapas från systemet. 

Mer information 
Mer information finns att få i de egna beskrivningarna över varje produkt. Läs i broschyrer eller produktmappar och vi vill också 
hänvisa till vår hemsida www.abergs.se/rebus där det även finns information om Åbergs DataSystem AB.  
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Bokning via Internet ger kunden en informationsrik 
bokningsbekräftelse och samtidigt dig som arrangör ett 
automat iskt under lag för betalning och uppföljning med 
hjälp av olika rapporter och kontrollistor. 
Se flödesschemat till vänster. 

        

Oppundavägen 28, Box 341  
641 23  Katrineholm  

Tfn: 0150-48 93 60    Fax: 0150-333 24  
Hemsida: www.abergs.se/rebus  

E-post: rebus@abergs.se 

Teknikplattformar 
Systemet är utvecklat för Windows 95/98/NT/2000/2003/XP och är 
givetvis fullt kompatibelt med övriga Microsoft-produkter. Rebus 
bygger på modern SQL-baserad databasteknik och du kan välja att 
köra systemet på en egen server eller via servicebyrå. 

En rapportdesigner följer med i paketet vilket gör att du själv kan 
för ändr a utseendet på listor etc. Listor na följer nat ur ligtvis full 
Windows-standard när det gäller typsnitt, etc. 
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