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Kortbetalning i RebusKortbetalning i RebusKortbetalning i RebusKortbetalning i Rebus    
    
Från och med september 2019 har lagar skärpts (PSD2) angående kortbetalningar och hur 
kunders kort får debiteras. Det godkänns t.ex. inte längre att kunden en gång i tiden skrivit 
under en SOF (Signature On File) för att godkänna en debitering utan att de fysiskt är på 
plats. Om man bokar och betalar på nätet så krävs det en identifiering via t.ex. BankID men 
betalar man med ett kort via ett fysiskt kontor men inte själv är på plats, vare sig 
personligen eller det fysiska kortet, är det nu alltså lite svårare. 
 
I Rebus kan det här lösas genom att använda vår betalmodul Kort Online tillsammans med 
kortinlösaren Paynova. När en betalning ska göras med kort på en order eller en faktura 
anropar Rebus-programmet betalinlösaren och säljaren får upp ett krypterat betalfönster på  
sin skärm där kortnummer, giltighetsdatum och CVV-koden ska registreras. Om allt går bra 
debiteras kortet och betalningen markeras och konteras automatiskt i Rebus. 
 
Den skärpta lagen ger undantag för kunder med en virtuell betalterminal, vilket detta är. 
Betallösningen kallas för MOTO och det betyder ”Mail Order Telephone Order” vilket gör att 
man kan debitera kunder och deras kort även om de inte är på plats fysiskt. 
 
Läs mer i manualen som finns på vår hemsida www.rebusdata.se. Välj ”För kunder” och 
”Manualer” och leta under ”Rebus Grundmanualer” efter ”Kort online – Paynova”. 
 
Pris: 80 kronor/månad/användare + kortinlösaren Paynovas avgifter. 

Skicka SMS via RebusSkicka SMS via RebusSkicka SMS via RebusSkicka SMS via Rebus    
    
Rebus har återigen möjlighet att skicka SMS. Vi har inlett ett samarbete med en lite billigare 
SMS-leverantör än den vi samarbetade och hade integration med tidigare. Den nya 
leverantören heter Weblink IP Phone. 
 
För att komma igång, köp till Rebus SMS-modul från oss och slut ett avtal med Weblink IP 
Phone. Därefter kan ni skicka SMS till era kunder direkt från Rebus via ett flertal rutiner. Läs 
hur det här fungerar i den manual som finns under Grund-modulens manualer på vår 
hemsida www.rebusdata.se. 
 
Rebus SMS-modul kostar från vår sida 2,500 kronor i engångsavgift + en årlig avgift på 375 
kronor. 
 
Kontakta även SMS-leverantören via deras hemsida www.weblink.se eller e-posta till deras 
kontaktperson Carl Einerth på e-postadressen carl.einerth@weblink.se. De har ett antal 
abonnemangsalternativ att välja från som vid skrivande stund är detta: 
 
 99 kronor/månad och 0,79 kronor per skickat SMS. 
 149 kronor/månad och max 200 SMS per månad. 
 339 kronor/månad och max 500 SMS per månad. 
 599 kronor/månad och max 1000 SMS per månad. 
 Begär offert om ni vill skicka > 1000 SMS per månad. 
 
Fler SMS än paketets maxgräns debiteras med 0,79 kronor per styck. 
De har också en startkostnad på 495 kronor. 
 
När ni har ett avtal klart med dem får ni en kod, som de kallar för ”token” som ni ska 
registrera i Rebus för att identifiera er. Därefter kan ni börja skicka SMS. 
 



 

Hemsida för researrangörerHemsida för researrangörerHemsida för researrangörerHemsida för researrangörer    
    

Många av våra Arrangörskunder använder Rebus Internetbokning och har den kopplad till sin 
nuvarande hemsida som de själva eller någon webbyrå gjort. Vi kan nu erbjuda helheten med 
både hemsida och helintegrerad bokning. Hemsidan är responsiv vilket betyder att den 
anpassar sig efter den skärmstorlek som används. Hemsidan ser alltså lika bra ut på en stor 
datorskärm som på en liten mobiltelefon eller surfplatta. Informationen på hemsidan 
bestämmer ni själva via ett verktyg som bland annat hämtar information direkt från Rebus, 
t.ex. era paket, pakettexter, avresedatum, antal platser kvar och priser och ni kan komplettera 
med hotellinformation, dagsprogram m.m. 
 
Titta på vår demo-hemsida rebus2.abergs.serebus2.abergs.serebus2.abergs.serebus2.abergs.se samt läs mer om det här på vår hemsida 
rebusdata.se och i den broschyr och manual vi har. Kontakta oss så kan ni få länkar för att 
titta på några av våra kunders skarpa hemsidor och därmed se hur de har gjort. 
 
Pris: 14,900 i startkostnad, därefter 1,200 kronor/månad. 

Vi kan erbjuda helheten med 
både hemsida och fullt 
integrerad online-bokning! 
 
Välj vilka resor ni vill visa, 
vilka bilder ni vill ha och 
vilken information kunden 
ska se. Ni kan även koppla 
ett program i PDF-format 
som beskriver mer om resan.  
 
Alla avresedatum, priser och 
påstigningsorter visas så att 
bokning kan ske direkt på 
både dator och i telefon. 
 
Ni är sedan direkt sökbara 
och bokningsbara även i vår 
nya nationella reseportal: 
 
www.vibuss.se 
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VibussVibussVibussVibuss    (för researrangörer(för researrangörer(för researrangörer(för researrangörer    / / / / bussresearrangörer)bussresearrangörer)bussresearrangörer)bussresearrangörer)    
    
Alla researrangörer som har Rebus internetbokning är kopplade till vår reseportal 
www.vibuss.se om de inte meddelat något annat. Har ni även vår hemsida så är allt klart med 
bilder och beskrivningstexter samt all annan information ni lagt in som t.ex. dagsprogram 
och hotellinformation. Avresedatum, antal platser kvar och priser visas automatiskt. 
 
Vibuss är en nationell site där den potentiella resenären söker på sin ort och hittar de resor 
de är intresserade av som stannar till i närheten av där de bor. Ni arrangörer kan alltså hitta 
resenärer långt från er hemort. Startar ni i t.ex. i Gävle och ska till södra Sverige eller Europa 
för ett evenemang, sätt in påstigningsorter även i Norrköping, Linköping, Jönköping, Värnamo, 
Markaryd, Helsingborg så kan de som bor där hitta er och er intressanta resa. Fördelen för 
resenärerna är att de får en skattkista av intressanta resor och evenemang att välja mellan 
från många olika arrangörer runt om i Sverige som passerar i närheten av där de bor. 
 
Fördelar för researrangörerna: 
 

 En helt ny försäljningskanal utan risk eller bindningstid. 
 En breddad geografisk marknad. Nå kunder hela vägen till resmålet! 
 Stor möjlighet till nya kunder. 
 Stor möjlighet till ökad beläggning och fyllnadsgrad av bussarna. 
 Ökad fyllnadsgrad ökar möjligheten till att alla planerade resor genomförs. 
 Vibuss kommer att ge dig marknadsföring över hela Sverige. 
 Många tillsammans ger en stark argumentation för bussåkandet generellt. 

 
 
Pris: 0 kronor + 10% i provision endast på de resor som bokas via Vibuss. 


