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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2017-10-31
Från 2017-08-14 -- 2017-10-31Versionsnr: 238

Generellt
Nya systemkomponenter (System15.exe) GG 2017-09-14 Ver: 238 3148
I version 236 tillkom nyheten att man kan förstora Rebus-fönstren om man tycker att de är för små. Det krävde dock att man körde en
uppdatering av Rebus systeminstallation via programmet System15.exe. Den fräschade upp en del systemprogram på datorn som Rebus
behöver för att kunna köras. För de av er som har kört System15.exe behöver ni göra det igen. Vi har upptäckt att om man hade
minustecken/bindestreck i vissa koder så fungerade inte vissa valrutor. Det är nu åtgärdat.

Kör det senaste installationsprogrammet System15.exe på den lokala datorn. 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.

Ny Rebus-panel och nya ikoner GG 2017-09-25 Ver: 238 3155
Eftersom vi i början av 2017 bytte logotyp för Rebus och pensionerade vår gamla Rebus-gubbe så har vi även ändrat på Rebus-panelen och
ikonen för startprogrammet "Rebus.exe". Vi har också ändrat på ikonerna för alla Rebusprogram. Alla har nu olika färgvarianter på vår
jordglobs-logotyp. T.ex. har Resebyrå-modulen ljust röd för Front och mörkt röd för Back. Arrangörs-modulen har ljust blå för Front och mörkt
blå för Back. Buss-modulen har en grön ikon. På det sättet kan man snabbt se i startraden vilka moduler som är startade.

Man kan även välja att visa de olika modulernas ikoner på Rebus-panelen. Klickar man på den ljusblå knappen högst upp i panelen väljer man
en bakgrundsfärg istället för bakgrundsbilder (som väljs via de fyra gula knapparna). Väljer man att ha en bakgrundsfärg så visas även
ikonerna för varje modul.

Egna färger på listor och blanketter GG 2017-09-25 Ver: 238 3162
Nu finns det möjlighet att sätta egna färger på alla listor och blanketter i Rebus. Ni som inte längre vill ha den gula färgen på listorna kan alltså
bli av med den på ett enkelt sätt genom att i Grund-modulens rutin Arkiv/Färger på listor/blanketter ställa in egna färger. För att klara det har vi
ändrat på de över 2200 listor som finns i Rebus men inte på de blankettvarianter där kunder redan önskat specifika färger (fakturor, resebevis
och bekräftelser). Man gör en generell färginställning men man kan även detaljstyra färg för varje lista om man vill. Det finns en manual på vår
hemsida som beskriver det här och hur färgerna kan ändras.

Skicka till en generell e-postadress istället för till kunder GG 2017-09-26 Ver: 238 3156
En resebyrå hade som rutin att alltid skicka all e-post först till sitt eget e-postkonto i t.ex. Outlook och sedan därifrån vidare till slutkunden.
Därför ställde det till lite i och med att Rebus i allmänhet skickar direkt till kundens e-postadress. För att lösa det här har vi nu gjort en inställning
i Grund-modulens Generella data. För det första har vi delat upp inställningarna i två flikar så att e-postinställningarna finns på flik 2. Där finns
det nu en markering man kan göra om man vill arbeta med "Generell e-post" och därefter om man vill att Rebus ska skicka till den inloggade
användarens e-postkonto eller en hårt skriven generell e-postadress. När man sedan e-postar en bekräftelse eller faktura så är den förvald.

 

Grund
Kategoriseringen PN 2017-08-21 Ver: 238 3131
När man valde Arrangörsmodulen under första fliken så blev "sök"-knapparna grå och kunde inte användas. Det vore ju bra om man kunde
söka efter paket och även agentID. Det är nu åtgärdat.

Artikellista: Spärrade artiklar GG 2017-08-25 Ver: 238 3140
Tidigare kunde man bara få ut en lista på ej spärrade artiklar eller endast spärrade artiklar. Nu har vi gjort en valruta där man även kan välja att
skriva ut alla artiklar oavsett om de är spärrade eller inte.

 

Kundfaktura
Alternativ fakturaadress med referens GG 2017-10-04 Ver: 238 3161
Om man vill att attention och kunds referens automatiskt ska få olika information när man skapar en fristående faktura så kan man skapa en
alternativ fakturaadress och där skriva in en annan text på referens. Skapar man däremot fakturor från t.ex. en resebyråorder så tas referensen
från ordern.

 

Lev.faktura
Logga återställd utbetalning GG 2017-08-22 Ver: 238 3134
Om man arbetar med återrapportering av leverantörsfakturor efter sändning för betalning till bank kan man ju ganska enkelt återställa en
faktura för att göra omsändning. Den funktionen används om betalningen inte kan utföras av någon anledning och måste omsändas. Om det då
sker dubbla utbetalningar på grund av att någon har återställt en utbetalning har vi nu infört en loggfunktion så att man kan se vem som
återställt en utbetalning samt datum och tid när det gjordes. Tar man fram leverantörsfakturan där man registrerade den i rutinen
"Leverantörsfakturor" dyker det i så fall upp en knapp som heter "Återställd!". Klickar man på den ser man information om vem som gjorde
återställningen.

Kopia på utbetalningslista GG 2017-09-15 Ver: 238 3149
Ibland skulle man vilja ha möjlighet att skriva ut en kopia av en utbetalningslista i efterhand. Det går nu att göra men bara på utbetalningar som
görs från och med den här versionen och inte retroaktivt. Det finns en ny lista under Utskrifter som heter "Utbetalningslista-kopia". Där ser man
alla godkända utbetalningar och man ska markera de listor som ska skrivas ut på nytt. Man kan även radera gamla kopior. Observera att det
bara gäller utbetalningslistan och inte själva sändfilen.
Eftersom det här är en ny lista i systemet så måste den läggas upp som valbar och även sätta behörigheter på användarna så att de kommer åt
rutinen. SYS-användaren kommer som vanligt åt alla rutiner utan att ha behörighet. Listan har nummer 62 och heter LR13. Rutinnummer för
behörigheterna är 1343.
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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2017-10-31
Från 2017-08-14 -- 2017-10-31Versionsnr: 238

Resebyrå Generellt
Avreseort och destination per prisrad GG 2017-09-12 Ver: 238 3145
En av våra resebyråkunder har en kund som kräver omfattande statistik på var deras resenärer har varit inom en och samma order. Det ställer
till det lite eftersom destinationsstatistiken i Res-Back utgår från orderns avreseort, destination och datum som finns på orderns flik 2.

Det här exemplet visar på problemet:
Kunden flyger Malmö-Örebro 10/8, bor 10-11/8 på hotell i Örebro, tar tåget Örebro-Stockholm 11/8, bor i Stockholm 11-12/8 samt tar flyget
Bromma-Malmö 12/8. Kunden vill ha denna resa fakturerad från en enda beställning på en faktura. Dessutom vill de ha statistik som visar var
resenären uppehållit sig varje dag under resan.

Detta har inte låtit sig göras på en enda order men Rebus har nu utvecklats så att en sådan resa och en detaljerad bekräftelse och statistik är
möjlig. Funktionen måste aktiveras så att det inte stör andra resebyråer som inte har detta problem. Läs allt om det här i manualen "Destination
per prisrad" som finns på vår hemsida www.rebusdata.se.

 

Resebyrå Front
Tåg-trailer Ordning på efternamn respektive förnamn GG 2017-08-25 Ver: 238 3139
Tåg: Rebus tolkning av det nya SM-meddelandet som ersatte tåg-SIR har ändrats lite till. Vi tog resenärsnamnen som de kom i filen med
förnamn först och sedan efternamn. Det är nu ändrat till att istället ta efternamn först och sedan förnamn. Det stämmer bättre med hur det
kommer in från flyget så att man får en likadan hantering. Dessutom har vi fixat så att den generella inställningen om det ska läggas till ett
komma eller inte mellan namnen fungerar, t.ex: "Andersson Kalle" eller "Andersson, Kalle".

Öppna avprickning på leverantör GG 2017-09-13 Ver: 238 3146
Tidigare kunde en klar-avprickning på en leverantör öppnas för kompletterande avprickning om man hade ändrat en biljett, lagt till en ny eller
om man hade makulerat, avbokat, delkrediterat eller voidat den. Alltså endast vid biljettändringar. Det som är nytt nu är det även kan göras om
man lägger till en artikel i prisrutan, ändrar priset på en befintlig artikel eller raderar en artikel. Om leverantören är avprickad och klar kommer
även här frågan "Leverantören är markerad som färdigavprickad, ska den öppnas för att tillåta kompletterande avprickning?"

Amadeus: Form of payment GG 2017-09-14 Ver: 238 3147
Ibland kunde det hända att inget kortnummer kom i AIR-filen när Form of Payment var CC (Credit Card). Programmet förväntade sig ett
kortnummer och kom det inget så spårade det ur. Det är nu rättat.

Amadeus: Sätt kund att alltid splitta AIR GG 2017-10-09 Ver: 238 3164
Nu finns det möjlighet att markera på en kund att en AIR-bokning från Amadeus alltid ska splittas till flera order. Sätter man markeringen "Splitta
AIR" på kunden i kundregistrets tredje flik så kommer splitt-rutan alltid att vara markerad när man väljer kunden inne i CRS-rutinen.

Marginal och vinst kunde visas fel vid EUR GG 2017-10-12 Ver: 238 3169
En kund råkade ut för att en order på marginallistan i Res-Back inte stämde överens med den marginal som visades på ordern i Res-Front. Det
berodde på att artiklarna som använts hade inköpspris i EUR och att någon kursändring gjort att visningen i Front inte hängde med. Det är nu
rättat.

 

Resebyrå Back
Utskrifter/Statistik/Marginallista kund/leverantör GG 2017-08-23 Ver: 238 3135
En kund ville endast summera marginallistan per månad och inte visa kunder och/eller leverantörer. Därför har vi nu lagt till en bock som heter
"Endast summering på datum". Markerar man det fältet får man endast en summering på listan på den valda datumperioden enligt första valet
(samlat mellan datum, uppdelat per datum eller uppdelat per månad). Listan specificerar då inte kunder eller leverantörer.

 

Arrangör Generellt
Rutinen Chaufför och reseledare PN 2017-09-22 Ver: 238 3154
Om man hade två resevägar på en resa så fick man bara upp avresedatumen på den första resvägen men inte på den andra resvägen. Detta
är nu rättat.

 

Arrangör Front
Bokningsnummer på påminnelse PN 2017-09-08 Ver: 238 3142
När man skickade påminnelse och på textmallen satt in #1 för att bytas ut mot bokningsnumret så blev det tyvärr #1 på utskriften istället för
bokningsnumret. Det är nu rättat.

Boka noll rum PN 2017-09-08 Ver: 238 3143
Det går att lägga in antal rum 0 och antal personer 1 i en bokning eftersom noll rum uppstår när man sambobokar, men man bör inte kunna
boka detta normalt. Numera kommer det en fråga om någon råkar försöka boka noll (0) rum.

 

Arrangör Back
Telefonnummer Reseledare/chaufför PN 2017-08-24 Ver: 238 3136
Efter önskemål från kund kommer reseledarens och chaufförens telefonnummer med på passagerarlistan.
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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2017-10-31
Från 2017-08-14 -- 2017-10-31Versionsnr: 238

Allotment resväg PN 2017-08-24 Ver: 238 3137
Lagt in en kontroll som kontrollerar om man ändrar allotment på resvägen ifall maxantalet understiger bokat antal.
Då får man en fråga om detta är ok.

Bokningsnummer från leverantörer PN 2017-08-28 Ver: 238 3141
Om man har flera leverantörer på en resa vars bokningsnummer ska visas på t.ex. rumslistan så kan man istället för att använda fältet "Resans
bokningsnr" ange bokningsnr per leverantör.

- Gå in i Arr-Back/Redigera/Generella data och markera "Boknr Leverantör".
- Knapp visas i rumslistan, hyttlistan och tillägg/avdragslistan.
- Välj resa och sedan kan man gå in på knappen för att ange de olika bokningsnumren.

Rumslista per leverantör PN 2017-09-12 Ver: 238 3144
När man skrev ut rumslistan per leverantör, då kom inte chaufförerna med om de låg i rutinen Resdata.
Det är nu rättat.

Tillägg/Avdragslista, totallista PN 2017-09-27 Ver: 238 3158
Om man t.ex. sökte från ett visst Tillägg/avdrag-id till ett visst Tillägg/avdrag-id (PRO till PRO) så kommer även AVBSK - Avb.skydd med. Det är
nu rättat.

Chaufför och reseledare på hyttlista PN 2017-09-29 Ver: 238 3160
Önskemål om att utveckla rutinen Chaufför/Reseledare så att man även kan boka in hyttallotment där.

Nu finns det möjlighet till hyttbokning för reseledare/chaufför i rutinerna Resdata och Reseledare/Chaufför.
Om det finns hytter på resan så kommer ett formulär upp när reseledaren/chauffören sparas.
Där kan man välja hytt.
När hytten bokas så läggs reseledaren/chauffören in i hytten samt övriga platser i hytten blir obokbara så reseledaren/chauffören får egen hytt.
Man kan sedan ändra i bokningsrutinen på den resan. D.v.s koppla ihop reseledare/chaufför eller med annan bokning, lite hur man vill.

Bokningsöversikt med brytdatum PN 2017-10-06 Ver: 238 3163
Om man försökte skriva ut en bokningsöversikt med brytdatum fick man ett felmeddelande som nu är rättat.

Kortbetalning i paketuppläggning PN 2017-10-19 Ver: 238 3166
Urvalet för inställning av kortbetalning i paketuppläggningen har förtydligats.
0 - Faktura och kortbetalning
1 - Endast faktura
2 - Kortbetalning endast om betaldatumet är strax före avresan, annars är det kortbetalning och faktura. 2:an är en specialare.
(Troligtvis kommer 3 - Endast kortbetalning inom kort.)

Hyttlistan, Stena Line PN 2017-10-19 Ver: 238 3167
Hyttlistan till Stena Line såg lite konstig ut, det är nu korrigerat.

 

Buss
Felmeddelande PN 2017-08-21 Ver: 238 3133
När man skrev ut bokningsöversikt inkl ej bussbokade beställningar fick man meddelandet: "Invalid object name"
Det är nu rättat, programmet försökte koppla upp mot fel databas.

Fakturerad färg PN 2017-08-24 Ver: 238 3138
Fakturerad färg i grafiken blev inte rätt ibland, det är nu rättat.

Anmärkning på Arr-blocket PN 2017-09-27 Ver: 238 3157
Efter önskemål om anmärkning på Arr-blocket visas nu "Övrig information" i blocket för Arr-körningar.

Kopiera strökund PN 2017-09-29 Ver: 238 3159
Önskemål från kund att kunna kopiera kunduppgifter från en beställning som ligger på "Strökund" till ett eget kundID i kundregistret.
Nu finns det en ny knapp i beställningsrutinen under fliken beställare "Gör om strökund till kund", som endast visas om kunden är strökund.
Klickar man där så kommer man till ett nytt formulär där man kan ange ett nytt kundid som beställarens namn och adress från beställningen
lagras och kundid byts ut i den aktuella beställningen.

Visa veckodag PN 2017-10-13 Ver: 238 3165
Nu kan man se veckodagen i listrutan under fliken "Från/Till" i beställningsrutinen.

 

Ärenden
Visa kunds mailinglista GG 2017-08-21 Ver: 238 3132
När man har ett ärende och en kund framme i ärendefönstret kan man klicka på knappen "Maillista" för att se vilka personer och e-postadresser
som är registrerade på mailinglistor för att få information.

 

Antal nyheter/ändringar: 34
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