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Generellt
Rebus är ändrat för byte av hemsida/internetserver

GG

2017-03-10 Ver: 235

3096

Eftersom vi har en ny hemsida (rebusdata.se) ska vår gamla internetserver (abergs.se) stängas av under året. Därför är det viktigt att vi har
flyttat alla internetfunktioner. Det gäller bland annat kodfilerna som hanterar hur länge våra kunders Rebus-licenser är giltiga samt några filer
som hanterar svaren från kortinlösaren Paynova när man betalar med kort. På grund av detta serverbyte är det väldigt viktigt att alla kunder
uppdaterar till den här versionen snarast möjligt så att inte dessa funktioner i Rebus slutar fungera när servern stängs av.

Windows standardskrivare i Windows Server 2016

GG

2017-03-28 Ver: 235

3103

Om man körde Rebus via fjärrskrivbord mot Windows Server 2016 kunde det hända att den lokala skrivaren inte fördes över korrekt som
standardskrivare till fjärrskrivbordsmiljön. Det har fungerat bra i tidigare Windows-versioner men Rebus är nu justerat för att fungera även med
Windows Server 2016. Om man av någon anledning skulle vilja plocka fram standardskrivare på det gamla sättet så kan man markera fältet
"Std.skrivare" i Grund-modulens rutin Generella data.

Resebyrå Front
Inläsning CRS-system, skottdatum

GG

2017-03-08 Ver: 235

3094

Om hemdatumet skulle hamna på en skottdag så kunde det bli ett felmeddelande och bokningen gick inte att läsa in.

Sökningssätt 16 (Beställningar med oanvända avgifter)

GG

2017-03-13 Ver: 235

3097

Använde man söksätt 16 för att hitta beställningar som innehåller oanvända avgifter fick man ett felmeddelande och sökningen gick inte att
genomföra. Det är rättat.

Amadeus: Ej BSP vid eget kort

GG

2017-03-13 Ver: 235

3098

I den senaste versionen förstördes funktionen som hanterade att om man betalade med resebyråns eget kort i Amadeus så skulle inte
Kort/BSP markeras på leverantören. Felet gjorde att leverantören helt plötsligt markerades som Kort/BSP igen. Det är nu rättat och funktionen
fungerar återigen som den ska.

Amadeus: MIS-segment

GG

2017-03-23 Ver: 235

3102

Rebus ignorerar nu MIS-segmenten som kan komma i Amadeus AIR-filer. Det är oftast till för intern information och har inga priser. Därför
kommer det inte längre upp ett fönster i dessa fall.

Kostnadsställe: Utökad längd

GG

2017-03-31 Ver: 235

3105

Längden på resenärens kostnadsställe är utökad. Tidigare kunde man mata in max 20 tecken, det är ändrat till max 30 tecken.

Amadeus AIR: Office ID istället för klusternummer

GG

2017-04-07 Ver: 235

3109

Om ni använder AIR-filer från Amadeus för att läsa in bokningar till Rebus så kan ju Rebus avgöra på Amadeus klusternummer vilka bokningar
som gjorts av den aktuella resebyrån. Denna funktion finns för att man endast ska få in sina egna bokningar om resebyråns Rebus körs på
samma server som andra resebyråer.
Amadeus kommer snart gå ifrån funktionen med klusternummer och vill att Rebus istället ska titta på Office ID. I Res-Back under menyn
Grunduppgifter finns rutinen Terminal-ID. Om ni har uppgifter om klusternummer registrerade där bör era Office ID registreras istället. Ange om
Rebus ska titta på office ID för "booking agency" eller "ticketing agency". Båda kan användas om man vill. Anledningen till denna ändring är att
Amadeus kommer att byta sitt bokningssystem Sell Classic till ett webbaserat system som heter Sell Connect och där kommer inte
klusternummer att fungera. Det finns en ny manual på vår hemsida som beskriver detta lite närmare. Manualen heter "Terminal-ID".

Hämtning av CRS-data

GG

2017-04-11 Ver: 235

3110

När man klickar på CRS-knappen för att hämta en bokning från CRS-systemen Amadeus, Sabre, Worldspan eller Galileo visas nu mer
information, t.ex. info från RM*-raderna om sådana finns i en Amadeus-fil. Dessutom visas alla orter som finns i trailern i en ny valruta så att
man enkelt kan dubbelklicka på rätt ort för att välja destination.

Amadeus: Omskrivning/EMD

GG

2017-04-11 Ver: 235

3111

Om en omskrivning skett och en biljett var utställd med 0 kronor så kunde man få ett felmeddelande i Rebus "Division by zero" och ordern i
Rebus kunde inte skapas. Det är nu rättat och man får in en biljett med 0 kronor.

Nytt filformat för tågbokningar via SIR

GG

2017-04-24 Ver: 235

3114

När man får en SIR-fil från Amadeus så att Rebus kan läsa in tågbokningar som bokats via Linkon så har de ändrat sitt filformat till ett
XML-baserat filformat. Rebus klarar nu av både det gamla och det nya filformatet. En del ändringar har gjorts i Rebus för att klara av det nya
filformatet.

Åbergs DataSystem AB - CA07NY

1. Terminal-ID: Läs den nya manualen för hur terminal-ID ska registreras för att klara av att läsa det nya XML-formatet.
2. MTR Express: Lägg upp leverantören MTR i leverantörsregistret om ni inte redan har det. För att Rebus automatiskt ska kunna hantera/veta
om en bokning gjorts mot MTR och inte SJ måste ni på flik 2 skriva in texten "MTR" på fältet "Extern kod". För leverantören SJ ska det stå
"SJPTRA" som det förmodligen redan står.

Nya kommandon för Amadeus RM*

GG

2017-04-27 Ver: 235

3115

Ange RM*ANT: följt av en text om man vill att den texten automatiskt ska hamna i fältet interna anteckningar på beställningens flik 4.
T.ex: RM*ANT:Det här är en intern text.
Ange RM*LEV följt av leverantörens ID från Rebus om man vill att en viss leverantör automatiskt ska läggas in på beställningen för att man
enkelt ska kunna komplettera den manuellt senare.
T.ex: RM*LEV:HOTBERLIN
Ange RM*ARV: följt av en artikel-ID för arvode och ett belopp. Det används om man automatiskt vill få in ett arvode på beställningen utan att
behöva använda arvodesgrupper. I exemplet nedan kommer 400 kronor att hamna på artikeln ARVODE under den egna leverantören.
T.ex: RM*ARV:ARVODE 400
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Resebyrå Back
Klumpavprickning: Amadeus Ticketing Report

GG

2017-03-20 Ver: 235

3099

Efter att vi gjort biljettavstämning även mot Sabres biljettfiler blev det tyvärr ett fel vid avstämningen mot Amadeus Ticketing Report. Felet som
uppkom var "Type mismatch" och det är nu rättat.

Generella data: Amadeus marktransporter

GG

2017-03-29 Ver: 235

3104

Om man inte vill ha marktransporttexter från Amadeus in på ordern i Rebus och inte heller den ersättningstext man kan skriva in i Generella
data finns det nu en markering man kan sätta som gör att man inte får in något av det. Fältet som ska markeras finns i CRS-fliken och heter
"Ingen text".

Översiktslistor: SRF-statistik

GG

2017-03-31 Ver: 235

3106

Tidigare hade vi gjort en statistiklista för Svenska Resebyråföreningen (SRF) där de ville ha statistik för avresor från Sverige, Oslo och
Köpenhamn. Men man kunde även välja val 3 som då betydde alla destinationer. Val 3 är nu utvecklat så att om man bockar bort endast
SE/OSL/CPH kan man välja en viss avreseort och/eller en viss destination. Man kan också välja en klass om man vill välja ut endast de som
bokat en viss klass på flygbeställningar.

Statistik: Destination/Kund/Leverantör

GG

2017-04-04 Ver: 235

3107

Den här listan kan man ju få ut på många olika sätt beroende på vilka val man gör. Nu kan man även välja att få ut statistiken från en viss
avreseort. Det kan kombineras med destinationsort och/eller destinationsland.

Rumslista, engelsk liggande variant

GG

2017-04-05 Ver: 235

3108

På den sista sidan av rumslistan kan man få ut en kontrollista som heter "Ej rumskopplade resenärer". Om man körde den liggande varianten
"TU03L2" med engelsk text kunde underrubriken på den sidan stå kvar från föregående sida, d.v.s. rubriken blankades inte ut. På alla andra
varianter av rumslistorna hade fältet tömts så att det inte fanns någon rubrik. Det är nu rättat även på den här utskriftsvarianten.

Samlingsfakturera en Grupp-ID

GG

2017-05-02 Ver: 235

3116

2017-05-03 Ver: 235

3117

När man väljer ut beställningar att samlingsfakturera kan man nu även välja en viss Grupp-ID.

Utskrifter: Ofakturerade beställningar

GG

Ibland kunde beställningar med belopp 0.00 eller -0.00 komma med på listan "Ofakturerade beställningar". Det berodde på att man arbetat
mycket med decimaler/ören på priserna och då hade Rebus ibland fått öresproblem och räknat fram att det återstod 0.0001 öre att fakturera.
Det är nu åtgärdat.

Samlingsfakturor med moms tillkommer

GG

2017-05-03 Ver: 235

3118

Om man samlingsfakturerade beställningar med moms tillkommer och det fanns dolda prisrader på beställningarna samt att man valt att endast
visa klumpsumma på samlingsfakturan kunde delsumman på beställningarna visa fel belopp. Samlingsfakturans sluttotal och redovisade
momser samt bokföring blev däremot som de skulle. Det här är nu rättat och om man vill ha ut korrekta fakturor i efterhand kan man skriva ut
kopior på dem efter att denna version har installerats.

Arrangör Front
ARR: Avbeställningsskydd

PN

2017-03-22 Ver: 235

3101

Om priset ändrats på avb.skyddet innan bokningen sparats så kom det in en extrarad under prisfliken gällande avb.skydd. Det är rättat.

Arrangör Back
ARR: Överföringsfil

PN

2017-03-22 Ver: 235

3100

Filen som skickas till RK Travel Group (f.d. Rese-Konsulterna) har kompletterats med ett internt bokningsnr.

ARR: Deltagarlista

PN

2017-04-18 Ver: 235

3112

PN

2017-04-18 Ver: 235

3113

GG

2017-03-08 Ver: 235

3095

Försöker skriva ut deltagarlista men får bara error 998.
Det är rättat och berodde på att antal resenärer slutade vid en sidbrytning.

ARR: Extra blankrad på rumslista
Rumslista med tillägg/avdrag fick en extra tomrad mellan rummen.
Det är nu rättat.

Ärenden
Åbergs DataSystem AB - CA07NY

Visa viss användares ärenden

Nu finns det i högra kanten en valruta där man kan välja en viss användare. Då visas endast den valda användarens aktiva ärenden. 0 = Alla
användare och för övrigt är det endast aktiva användare som visas.

Antal nyheter/ändringar:
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