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Generellt
Kunders ändringsdatum som inte ändrades

GG

2018-05-16 Ver: 245

3223

I rutinen "Anonymisera kunder" och på andra fliken i rutinen "Kategorisering" kan man använda kundens ändringsdatum för att selektera fram
kunder. Vi har upptäckt att kundens ändringsdatum i vissa fall inte ändrades och därför kunde dessa rutiner selektera fram kunder som inte
borde ha selekterats fram. Det gällde resebyrå-order som varken hade betalats eller fakturerats. Ändringsdatumet för kunden uppdaterades inte
när en order registrerades utan först när det gjordes en betalning eller en faktura. Det innebar att kunder som hade order som aldrig betalades,
t.ex. charterbokningar, inte fick ett nytt ändringsdatum automatiskt. Om kunden däremot nyregistrerades i samband med bokningen eller om
man ändrade något annat på den, t.ex. adress, telefonnummer eller e-postadress så fick den naturligtvis ett nytt ändringsdatum. Men detta
kunde alltså resultera i att kundens ändringsdatum inte ändrades trots att det hade gjorts en ny order. Rutinen för anonymisering av många
kunder i ett svep riskerade då att anonymisera kunder som man kanske ville ha kvar om man selekterade på ändringsdatum.
För det första är det ändrat nu, kundens senaste ändringsdatum uppdateras när en order registreras, samt att systemet nu rättar till det
automatiskt innan man selekterar fram kunder i rutinerna "Anonymisera kunder" och "Kategorisering".

Grund
Användarskrivare

GG

2018-08-28 Ver: 245

3228

Om man ville sätta in en specifik skrivare för en viss användare blev fältet "Fack" ibland tomt och man fick ett felmeddelande när man klickade
på spara. Det är nu rättat.

Utskick av e-post på ändringsdatum

GG

2018-10-03 Ver: 245

3236

I menyvalet Skicka och rutinen för skicka e-post har ett nytt val tillkommit. När man valde att söka från/till kundens registreringsdatum kom
önskningen att man ska kunna välja sökning även på kundens ändringsdatum. Därför finns det nu en valruta där man kan välja om urvalet av
kunder ska ske på kundens registreringsdatum eller kundens ändringsdatum.

Kundfaktura
Utskrifter: Leta konto i bokföringsunderlag

GG

2018-10-24 Ver: 245

3241

Detta gäller beställningar från Resebyrå-modulen: Om man för ett visst datumintervall vill se vad man har för saldo på interimskonton, t.ex. för
anmälningsavgifter och aconto så kan man i den här rutinen välja ett visst konto (t.ex. 2450). Då visar listan alla förekomster av kontot inom
perioden. Problemet är att man ser både debet och kredit (d.v.s. den första faktureringen samt även slutfaktureringen som omkonterat kontot).
Slutsumman på kontot blir rätt men det kan kännas onödigt att se både plus och minusbelopp som ändå tar ut varandra. Nu kan man i dessa
fall markera fältet "Ta inte med 0-total på valt konto". Programmet salderar beloppen på valt konto per beställning och visar endast de som inte
blir 0. Om beloppet är 0 så är kontot både konterat och omkonterat. Det här kommer att reducera antal rader som skrivs på listan så att det blir
lättare att stämma av. Använder man sig av denna funktion letar programmet bara i konteringen för kundfakturor.

Presentkort i annan valuta

GG

2018-10-24 Ver: 245

3242

Om man ställde ut presentkort till en utländsk kund och ville fakturera den i dess valuta fungerade inte valutaomräkningen om man fakturerade
direkt från presentkortsrutinen. Däremot fungerade den om man samlingsfakturerade presentkort. Det är nu rättat.

Lev.faktura
Utbetalningsfil Corporate File Payments

GG

2018-05-18 Ver: 245

3225

Om man använde betalformatet Corporate File Payments för utbetalningsfiler och man skickade utlandsbetalningar skrevs uppgiften om
leverantörens fakturanummer på platsen BA00 i filen. Den platsen ska, enligt banken, användas för avsändarens egna noteringar. Men när det
gäller utlandsbetalningar har det visat sig att den informationen av någon anledning inte skickas vidare till leverantören. Man kan även på varje
faktura skriva in ett valfritt meddelande till leverantören som skickas med i filen på platsen BM99 och enligt banken skickas den informationen
vidare till leverantören. Därför har vi valt att göra så här, om inget eget meddelande finns inskrivet skickas leverantörens fakturanummer
(avsändarens egna noteringar) även med i BM99. Då hoppas vi att leverantören ska få den information den behöver.

Resebyrå Generellt
Utskriftsordning av leverantörer och resenärer

GG

2018-10-24 Ver: 245

3243

Åbergs DataSystem AB - CA07NY

En resebyrå har önskat att resenärerna ska skrivas överst på bekräftelser och fakturor och att leverantörerna ska skrivas under det. Rebus har
alltid haft ordningen att först skriva leverantörerna (valbart om man vill visa det) och sedan resenärerna. Den ordningen kan nu alltså ändras vid
utskrift på de vanliga bekräftelserna och fakturorna. Det finns än så länge inte på förändringsbekräftelserna, vi får ordna det även där om
behovet uppkommer.
Ordningen för vilket segment som ska skrivas ut först sätts in i Resebyrå-Back på rutinerna Bekräftelseutseende och Fakturautseende på det
utseende man vill ha den här ändringen. På fältet "Sortera Lev/Res" kan man välja 0 eller 1 där 0 är den vanliga sorteringen där leverantörerna
skrivs före resenärerna och 1 är att resenärerna skrivs före leverantörerna. Glöm inte att spara ändringarna.

Resebyrå Front
Amadeus och EMD (t.ex. Seating)

GG

2018-10-19 Ver: 245

3238

Programmet för att läsa in och tolka Amadeus-trailer har omarbetats för att bättre klara av många EMD-rader med t.ex. seating. Tidigare
klarade programmet av att tolka en EMD-rad korrekt men fanns det flera blev dessa oftast på 0 kronor. Nu ska programmet klara av att tolka ett
obegränsat antal EMD-rader på förhoppningsvis rätt sätt.
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Om man i segmentet RM*SUR för taxi/buss har angett ett bokningsnummer så tar Rebus det första bokningsnumret och använder det på
leverantören. Annars tas bokningsnumret för flyget i trailern precis som förut.

Amadeus och resplan

GG

2018-10-22 Ver: 245

3240

I Amadeus AIR version 207 verkar det numera finnas två varianter av datum och tidsangivelser för resplanen. Den ena är utan årtal och den
andra med årtal (t.ex. 2018) och då förskjuts platsen i filen där avresetid och ankomsttid finns med fyra positioner. Detta gjorde att tiderna som
Rebus tolkade togs från fel positioner. Det här har jag hittills bara sett hos en resebyrå men oavsett det klarar Rebus nu av att tolka det på båda
sätten så att rätt tider används.

Resebyrå Back
Radera personlig information om resenärerna

GG

2018-05-28 Ver: 245

3226

Om man har behov av att radera personlig information på en beställnings resenärer efter att resan har gått men att man inte vill anonymisera
hela kunden finns det en ny funktion tillagd i listan "Avprickat på beställning". Knappen heter "Radera personlig info på vald beställning". Det
som händer när man klickar på den är att följande information om beställningens resenärer raderas: Födelsedatum, anst.nr, avdelning,
kostnadsställe, kortnummer, anmärkning, nation, resinfo, hyttinfo och biljettinfo. Alla resebyråer använder naturligtvis inte alla dessa uppgifter
på resenärerna men fälten töms i alla fall för att minimera att känsliga uppgifter finns kvar. Funktionen/knappen ligger där den ligger på grund
av att när alla leverantörsfakturor för beställningen är avprickade vill de kunna ta bort resenärernas överskottsinformation. Då är det bra att ha
det i den rutinen.

Resenärsstatistik 2: Visa avresedatum, hemresedatum och destination GG

2018-07-05 Ver: 245

3227

I listan "Resenärsstatistik 2" kan man nu välja att bocka för "Avr/Hemdatum" om man vill att avresedatum, hemresedatum och destination ska
visas som kolumner på listan. Salderingen av avdelningens eller resenärens artiklar kan då specificeras per avresedatum.
Den 1 oktober har det även tillkommit en ny liggande variant av statistiklistan eftersom en av våra kunder har en stor kund som önskar mycket
specifik statistik. Så Reseproducenterna ska alltså använda den nya listan RB29LRP när de ska skriva ut statistik (Excel-format) till sin kund.

Arrangör Generellt
RK-överföringen

PN

2018-09-11 Ver: 245
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PN

2018-05-17 Ver: 245
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Här har jag fått gjort en del rättningar.
Dessutom ändrat så att överföringen sker till en ny adress för att underlätta felsökning.

Arrangör Front
Öresutjämningskonto

Vid konteringsmetoden där bokningen konteras mot interimskonto först och vid "kontering efter avresa" så byts kontot ut mot intäktskonto. Där
blev det öresutjämning om man gick in på en bokning efter att "kontering efter avresa" var gjord och skrev ut resebeviset igen. Det är nu rättat.

ARR: Omfördelning

PN

2018-09-11 Ver: 245
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PN

2018-09-25 Ver: 245

3234

Rutinen vid knappen "Omfördelning" var det problem med.
Bla. togs markeringar bort när man ändrade på platstypen.
Detta är rättat.

ARR: Felmeddelande vid omfördela

Ibland när man var inne i "Omfördela" i bokningen så fick man ett felmeddelande och blev utslängd.
Fick felmeddelande när jag valde 2-Beläggnings T/A och sen inte markerade något avresedatum innan jag fyllde i antal och sparade. "Run-time
error 35600 (Index out of bounds)
Det är rättat.

Arrangör Back
ARR: Endast kortbetalning

PN

2018-08-30 Ver: 245

3229

I Arr-Back/Redigera/Paketuppläggning, fliken inställningar.
Ny möjlighet så man kan ange endast kortbetalning i paketuppläggningen som slår igenom på internetbokningen.
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ARR: Rums- och hyttlistor

PN

2018-09-14 Ver: 245
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Om personnumret har skrivits in med 19611206-xxxx så kapas numera bindestrecket samt de 4 sista siffrorna.
Vissa speciallistor har inte ändrats eftersom jag inte vet om arrangören vill ha det så eller ej.
Ändring sker i så fall när arrangören så önskar på sin variant av lista.

ARR: Bifoga filer med resebeviset

PN

2018-09-25 Ver: 245
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Om man går in på en resa där man tidigare har angett filer som ska bifogas så visas inte vilka man har valt i urvalsfönstret, det är blankt. Här
vill man se vad man har gjort för val.
Vi har byggt om så att man kan lägga in bifogade filer på "Blankt" paketid. Det innebär att dessa filer kommer med oavsett valt paket. Sen kan
man även lägga in filer på visst paket också. Då kommer filerna med för både blankt paket och valt paket. Till sist kan man dessutom lägga in
filer på en paketgrupp.

Antal nyheter/ändringar:

19

