R e b u s Resebyrå - Projekthantering
Projekthantering i Rebus Resebyrå-modul
Hantera dina stora resor i projekt med intäkts/kostnads-kontroll.
Ibland får man förfrågningar om en större resa för en grupp
som man kommer att arbeta med en längre tid. Den kan
komma att inkludera hotell, hyrbilar, flygbiljetter och andra
fasta kostnader. Man räknar på kostnaderna och gör en
budget för projektet. Man ska inte bokföra några kostnader
förrän resan har gått och projektet har avslutats. Har man

dessa behov ska man använda Rebus Projekthantering. Den
stora skillnaden mot en normal beställning är just
hanteringen av leverantörskostnader. Kostnader som
löpande knyts mot projektet gör inte resan dyrare för
kunden mot vad det beräknade/budgeterade beloppet var.
Istället är det vinstmarginalen som förändras.

Det första säljaren gör är att skapa en ny beställning som vanligt men markerar den som ett projekt. Därefter ska uppgifter
registreras på den nya flik som då dyker upp. Uppgifter, priser och budgeterad kostnad registreras. Därefter skickar man
offert och när kunden ger klart ecken ändras projekt et t ill stat us Accept erad och så kan man börja boka leverantörer och
knyta dess kostnader mot projektet. Kunden kan faktureras så ofta man vill.

När kostnader kommer via leverantörsfakturor knyts de mot projektet och kommer då att visas i intäkts/kostnads-fönstret
samtidigt som kolumnen för Fakt isk/ verklig kostnad förändras. Man ser där alltid aktuell status på intäkter, kostnader
och vinstmarginal.
Andra kostnader, som när flygbiljetter tas in från t.ex. Amadeus eller när en manuell betalning görs på t.ex. portoutlägg,
representationsmiddagar etc. skapas en internnota med kostnaden och hamnar också i intäkts/kostnads-fönstret. Även då
ändras aktuell status på intäkter, kostnader och vinstmarginal. Internnotor kan skrivas ut om man vill samla information
om ett projekts alla intäkter och kostnader i en pärm.
Bokföringstekniskt läggs kostnader på ett balanskonto och överförs först till sina rätta kostnadskonton då projektet
avslutas. Kundfakturor bokförs på sina rätta konton redan vid faktureringen för att få moms och omsättningssiffror att
redovisas på korrekt period. Dessutom läggs de även på balanskontot och motkonteras på ett temporärt försäljningskonto
som het er försäljning öppna projekt . Vid avslut av projekt et omförs balanskont ot och försäljning öppna projekt .
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På varje projekt kan man skriva ut en transaktionslista för att se vilka
kostnader och intäkter som finns. Man ser även aktuell status per
transaktion. Är hotellet betalt? Är kundfakturan betald? Har BSP
kommit och är flygbiljetterna betalda? Vid utskriften kan man även
välja att få en konteringsöversikt för varje transaktion.

Man kan när som helst ta ut en lägesrapport för projekten för
att se hur man ligger till med projekt som har olika status,
t.ex. endast offererade eller endast accepterade.
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Hemsida: www.abergs.se/rebus
E-post: rebus@abergs.se

Rebus Resebyrå-modul har funnits i drift hos kunder sedan
december 1999. I dag (mars 2008) använder 75 resebyråer
systemet. Totalt använder över 170 reseföretag någon modul
i Rebus (resebyråer, researrangörer och bussbolag). Antal
Rebus-användare är cirka 800. Förutom i Sverige så har vi
kunder i Norge, på Island och på Åland.
Med Projekthanteringen till Resebyrå-modulen kompletteras
Rebus-systemet med ytterligare ett verksamhetsområde.

