Bokningssystem för
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.

Några smakprov på vad modulen innehåller och vad man kan göra . . .
Utbudet kan kategoriseras för enkel sökning.
Snabb sökfunktion med många sök-kriterier.
Kategorier kan kombineras för att hitta önskad produkt.
Paketprodukter kan skapas med andra produkter som ingår.
Vid bokning skapas en Resebyrå-order för vidare hantering, t.ex. utskrift, fakturering,
bevakning etc.
Skicka bekräftelser, fakturor, listor, mm. med e-post. PDF-formatet gör det enkelt för
mottagaren att läsa och skriva ut.

För varje produkt som hittats
genom sökningen kan man se
mer information, t.ex.
kvarvarande allotment per dag,
dagspriser och ackumulerat pris
samt mer beskrivande
produktinformation.

Sökning efter bokningsbara produkter görs på kategorier som
kan kombineras som man vill. Därefter anger man önskat datumintervall. Man kan också sätta in en önskad prisnivå för att
begränsa resultaten ytterligare. Om man använt bokningsregler
på produkterna kan man även sålla ut de som endast kan bokas
på specifika start/slut-dagar, min/max antal personer eller ett
visst antal dygn.

Åbergs DataSystem AB
Rebus har utvecklats av Åbergs DataSystem AB som har sitt säte i Katrineholm och där även
verksamheten bedrivs. Åbergs DataSystem AB är ett av 3 företag inom Åbergs-gruppen.
Företagets affärsidé är att serva resebranschen med egentillverkade datasystem, med tillhörande
support och utbildning. Systemen kan vara både standardsystem och skräddarsydda system.
Åbergs DataSystem AB har utvecklat resesystem sedan 1984 och sedan 1999 lanserar man
produkten Rebus, ett system för olika verksamheter inom resebranschen med fokus på bokning och
ekonomi. Systemet används idag av resebyråer, researrangörer, producenter, tour-operatörer
och bussbolag. Varje verksamhet med sin egen profilmodul där funktioner och rutiner har
utvecklats för den aktuella verksamheten. Genom Rebus olika online-system finns också möjligheter
att göra sina produkter bokningsbara via Internet.

R e b u s för Producenter

R e b u s för Producenter
Den här kalendern används vid upplägg av
allotment på produkter. Varje datum under
året kan på detta överskådliga sätt
allotmentbeläggas och prissättas.

Man kan även allotmentbelägga och
prissätta produkterna inom vissa
datumintervall och t.ex. utelämna
vissa veckodagar om man vill.

Vill man ha en överblick över de produkter
sökningen hittat kan man via funktionen
"Översikt" se kvarvarande allotment de
nästkommande 14 dagarna. Rullning av
översikten kan ske framåt eller bakåt dag för
dag eller för en hel vecka i taget.

När en produkt har valts ut och ska bokas kan
säljaren ibland ha möjlighet att ändra
produktsammansättningen och därmed priset
till kund via "Differentierade priser" och
"Tilläggsartiklar". Valen kan styras i fasta kronor
eller procentuellt av original-priset.

Andra funktioner som finns:
E-post avisering till leverantör av bokade produkter.
Olika paket kan skapas med gemensamma komponenter
för boende, d.v.s delat allotment.
Kan hantera allotment-nedräkning per dag, t.ex. boende.
Kan hantera allotment-nedräkning endast på startdagen,
t.ex. för resor med fast antal platser (aktiviteter).
Allotment kan stängas automatiskt, d.v.s "Deadline".
Bokningsregler på produkter kan styra start/slut-dagar,
min/max antal personer, min/max antal dygn.
Produkter kan markeras som "RQ" vissa datum istället för
allotment-beläggning, vilket innebär att de måste
förfrågas hos leverantör innan bokning.

Teknikplattformar

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

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 förändra
utseendet på listor etc. Listorna följer naturligtvis full Windows-standard
när det gäller typsnitt, etc.

