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Generellt
Uppskalning av Rebus-fönster

GG

2017-06-08 Ver: 236

3121

Om man på sin arbetsplats har en skärm med väldigt hög upplösning kan Rebus-fönstren bli små, ibland så små att det är svårt att se texten.
Det här har delvis kunnat åtgärdats via någon inställning i Windows men nu kan man i Rebus tala om vilken uppskalning man vill ha på sina
Rebus-fönster. I Grund-modulens Arkiv-meny finns rutinen Zoom-faktor. Där kan man ställa in procent för uppskalning. 100 är originalstorlek
och t.ex. 125 skalar upp fönster med ytterligare 25%. Denna inställning är personlig för den aktuella datorn och sparas i datorns fil Rebus.ini.
För att detta ska fungera måste några systemfiler för Rebus uppdateras. Det görs genom att köra installationsprogrammet System15.exe på sin
lokala dator. Använder man en fjärrskrivbordslösning måste System15.exe ha körts på servern. Hämta filen från vår hemsida rebusdata.se eller
högerklicka på Rebus-panelen och välj rutinen "Hämta och kör System15.exe". Stäng först ner alla Rebus-moduler som körs på den aktuella
datorn. Vi har märkt att om det inte går att ladda ner och köra filen är det förmodligen ert antivirus-program som spärrar nedladdningen.

Kundfaktura
Påminnelser med anm.avgift

PN
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3123

När en kund ville skicka påminnelser kom det fram fakturor i urvalet som inte var med på kundreskontran.
Det berodde på att fakturan hade anmälningsavgift och inbetalningsdatumet för avgiften hade passerats. Det fanns däremot ingen kontroll på
om anmälningsavgiften redan hade betalats. Fakturan i sin helhet var fortfarande markerad som obetald. Nu finns det en funktion som
kontrollerar detta.

Kundreskontra: Ny blankettvariant

GG

2017-06-16 Ver: 236
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Vi har skapat en ny liggande blankettvariant av kundreskontran. Blanketten heter FA05L6 och visar även Kund-ID för varje faktura. Välj den
som ett utskriftsalternativ om ni vill använda den.

Påminnelser Holiday Drive
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2017-06-21 Ver: 236
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När Holiday Drive skriver ut påminnelser vill de under rubriken "Ordernr" ha det reservationsnummer som skrevs ut som en fritext på fakturan.
Det är fixat.

Inbetalningar OCR-fil
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Vid inbetalning av agentfaktura i arrangörsmodulen, där fakturan blivit makulerad sedan utskicket och kunden betalar in på den makulerade
fakturan, då läggs betalningen på nästa aktiva faktura. Om det inte finns någon aktiv faktura så sker ingen inbetalning. I dessa fall så skrivs ett
meddelande.

Lev.faktura
Utbetalning: Rättningar i Corporate Access Payables

GG

2017-06-16 Ver: 236

3124

Ibland blev betalfilen avvisad av banken eftersom antalsräknaren i filen inte stämde överens med antal betalposter.
Det berodde på att programmet även räknade med eventuella manuella utbetalningar från urvalet, men eftersom manuella betalningar inte
skickas i betalfilen så blev antalet inte samma som det faktiska antalet betalningar.

Ny lista: Leverantörsfakturanummer

GG
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Den nya Lev.fakturanummer-listan bygger på samma princip som den som redan finns i Kundfaktura-modulen. Listan visar de valda
lev.fakturorna med status samt på vilka bokföringsunderlag de finns konterade. Förutom lista på Fakturanummer (val 1) finns även
Fakturadatumlista (val 2) samt att man kan se leverantörsskulden per bokföringsjournal (val 3) och per bokföringsdatum (val 4).
Eftersom det här är en ny rutin (Utskrifter/Lev.fakturanummerlista) måste användare som vill komma åt den få behörighet till den av
systemadministratören. Rutinen har nummer 1342 i behörighetsrutinen (Lev.fakturanr-lista).
Listan har nummer 61 och heter LR12 och finns även i en variant LR12V där kolumner finns för utländsk valuta om man arbetar med det. Lägg
in önskad blankett i rutinen Listformat.

Resebyrå Generellt
Obligatorisk beställningskategori

GG

2017-08-09 Ver: 236

3129

Åbergs DataSystem AB - CA07NY

Om man arbetar mycket med beställningskategorier på sina order kan man nu göra så att det fältet blir obligatoriskt att fylla i,precis som man
kan göra med destination och avresedatum. I Res-Back ska man på flik 2 i rutinen Generella data markera att beställningskategori ska vara
obligatoriskt. När sedan säljarna startar Res-Front visas det en röd punkt framför det fältet och man kan inte spara en order utan att något är
valt där.

Resebyrå Front
Tågbokningars biljettdatum
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3128

När vi gjorde integration mot Linkons nya XML-fil för tågbokningar tog vi avresedatumet för biljetterna som biljettdatum. Det var fel och nu är det
rättat så att det korrekta biljetteringsdatumet sätts in på varje biljett istället.
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Resebyrå Back
Projekt: Transaktionslista

GG

2017-05-18 Ver: 236

3119

En kund ville kunna välja ut vissa typer av transaktioner på transaktionslistan, d.v.s. att t.ex. bara kunna se vilka leverantörsfakturor,
acontofakturor eller flygbiljetter som hittills belastats projektet.
Vi har därför lagt till ett urval på listan så att man kan välja ut följande:
0 - Alla transaktioner
1 - Kund - Alla typer av kundfakturor
2 - Kund - Fakturor/Slutbetalningar
3 - Kund - Acontofakturor
4 - Leverantör - Fakturor
5 - Manuella inbetalningar
6 - Biljetter

Arrangör Back
ARR: Fel på engelska rumslistan
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När vi skriver ut en rumslista på engelska så flyttar det första dubbelrummet upp som 2 enkelrum.
Det beror på att det inte finns någon benämning på engelska på den platstypen. Det är ändrat så att det kommer på svenska om benämning på
annat språk saknas.

Buss
BUSS: Tidsspärr
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2017-06-08 Ver: 236

I Generella data så finns en bock för "Kontrollera arbetstidsregler" som man markerar om man önskar följande kontroll ska ske.
Då sker kontroll av:
- Chauffören har arbetat 6 dagar i följd och ska ha 24 timmar ledig.
- Chauffören har arbetat 45 timmar under en vecka och ska ha 48 timmar ledig

Åbergs DataSystem AB - CA07NY

Denna kontroll kan säkert byggas ut framöver men då behöver jag mer information om vad som ska kontrolleras.

Antal nyheter/ändringar:
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