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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2019-02-18
Från 2019-01-10 -- 2019-02-18Versionsnr: 248

Kundfaktura
Ändra adress förfallo/påminnelsedatum på fakturor GG 2019-01-22 Ver: 248 3257
Man kunde via denna rutin bara ändra adress på fakturor som var utskrivna och inte outskrivna, betalda eller makulerade. Egentligen fanns det
inget skäl som hindrade ändring av en adress oavsett status så den spärren är nu borttagen.

Anpassning Holiday Drive GG 2019-01-29 Ver: 248 3260
En anpassning har gjorts för inläsning av data för Holiday Drives hyrbilsdebitering. Det kan nu finnas två olika personer för attention respektive
referens (bokare).

 

Resebyrå Generellt
Kund fast avdelning och kostnadsställe GG 2019-01-18 Ver: 248 3255
På en kund kan man registrera fasta resenärer som har en viss avdelning och kostnadsställe. Om man inte använde fasta resenärer på en
order kunde man inte automatiskt få någon avdelning eller kostnadsställe (om man inte använde RM*-funktionerna vid inläsning från t.ex.
Amadeus). Men det kan man nu få. I kundregistrets flik 3 kan man registrera en avdelning och ett kostnadsställe som gäller generellt för kunden
på alla resenärer man registrerar. Undantaget är som vanligt om inställningen finns på fasta resenärer eller om man använder CRS-trailer och
RM*-raderna för att sätta specifik avdelning/kostnadsställe.

Voucherändringar åt en kund GG 2019-01-21 Ver: 248 3256
En kund har önskat att få med företagets org.nr, VAT.nr, bankgiro och hemsidesadress på sin voucher. Det krävde både programändringar och
designändringar på deras specifika blankett RB03NTM.

Voucher: Endast rumstyp GG 2019-01-29 Ver: 248 3259
När man registrerar ett voucherutseende finns det nu en tagg som kan användas om man bara vill skriva ut hotellradens rumstyp på vouchern.
Använd #39 så skrivs texten "Dubbelrum" eller "Double room" ut beroende på leverantörens språkinställning och vilken benämning som finns
registrerad på rumstypen.

 

Resebyrå Front
Amadeus: RM*-rader GG 2019-01-31 Ver: 248 3261
Vi har lagt till några nya koder som kan användas vid RM* som möjliggör för bokaren i Amadeus att föra över uppgifter till Rebus. Om man
bokar hotell och hyrbil kan man använda dessa nya koder i Amadeus för att föra över vilket Rebus leverantörs-ID som systemet ska använda.

RM*HOT:BW   (för över hotellets leverantörs-ID "BW" till Rebus)
RM*CAR:AVIS (för över hyrbilsföretagets leverantörs-ID "AVIS" till Rebus)

En fullständig lista över RM*-koder finns som en egen manual på vår hemsida.

Amadeus: Boka endast hotell GG 2019-01-31 Ver: 248 3262
Om man för över en trailer från Amadeus där man bara har bokat hotell och inget flyg så blev avresedatum och antal dagar tomt på orderns flik
nummer 2. Systemet byggde på att det alltid fanns en flygbokning i trailern. Nu tas hotellets datum och läggs in på flik 2 om det saknas flyg och
fälten är tomma.

SM-Meddelande: Tågbokning GG 2019-02-01 Ver: 248 3263
När man förde över tågbokningar från Linkon via Amadeus till Rebus saknades tågnumret. Det är nu rättat.

 

Resebyrå Back
Statistik: Destination/Kund/Lev: Statistik per säljare/enhet GG 2019-02-14 Ver: 248 3265
Nu kan man i destinationsstatistiken även välja från/till signatur för de som äger beställningarna. Då kan man få ut en destinationsstatistik för
t.ex. bara en avdelning inom företaget eller en viss säljare. Urval av signatur går till precis som i många andra statistiklistor (en, många eller per
avdelning). På listan kan man skriva in en egen beskrivningstext men om man inte gör det och har gjort urval av signaturer så visas istället de
utvalda signaturerna.

Statistik: Marginal kund/leverantör GG 2019-02-14 Ver: 248 3266
En resebyrå ville inte att alla leverantörers namn och marginaler skulle visas under varje kund om man valde kund-ordning och inte heller att
alla kunders namn och marginaler skulle visas under varje leverantör om man valde leverantörs-ordning eller användar-ordning. Valde man
däremot att endast visa summeringen tyckte man istället att man fick för lite information. För att lösa det här har en ny markering lagts till som
man kan bocka för om man bara vill visa endast kunder, leverantörer eller användare när man har valt sortering 1,2,3 eller 7,8,9, d.v.s. sortering
på kunder, leverantörer och användare.
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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2019-02-18
Från 2019-01-10 -- 2019-02-18Versionsnr: 248

Arrangör Generellt
Bussplacering grafik/text, ÄNDRING! GG 2019-02-12 Ver: 248 3264
I version 246 hade hanteringen av bussplaceringen förändrats för att passa placering av resenärer på säten även på flygplan med fler säten i
bredd och fler rader (6 * 30). Tyvärr råkade vi (jag) i och med den ändringen förstöra för en arrangör som arbetade på ett annat sätt med sin
placering. Därför har vi nu gjort så att om man i uppläggningen av paketet under fliken "Inställningar" har markerat fältet "Radplats" så fungerar
det precis som förut att placeringen alltid räknar 1ABCD, 2ABCD oavsett om man i grafiken satt vissa platser som ej bokningsbara.

För att lösa vårt problem har vi istället infört en ny markering som heter "Radplats grafik" som gör att oavsett om man placerar resenärer
textbaserat eller grafiskt så tar den hänsyn till hur den grafiska uppritningen gjorts. Ej bokningsbara säten räknas inte med som plats (den andra
radplats-markeringen räknade med även dessa). Man kan inte heller bocka för båda dessa inställningar.

I och med den här rättningen och den nya tilläggsmarkeringen på paketet hoppas vi att alla kan arbeta som de vill ha det. De som arbetar med
den nya flygplansplaceringen, eller vill att bussgrafiken ska styra platserna helt och hållet, måste på sina paket ta bort markeringen för
"Radplats" (om de satt den) och istället markera fältet "Radplats grafik". Då styrs platserna från den uppritade placeringsplanen.

 

Arrangör Front
Paket med olika resvägar GG 2019-02-14 Ver: 248 3267
Om man hade ett paket med flera olika resvägar och resvägarna hade olika avresedatum kunde man få upp en resvägs avresedatum för
paketet även om man valde en annan resväg som inte hade det avresedatumet. Det är nu rättat.

Avbokning med återkontonummer GG 2019-02-15 Ver: 248 3268
Om man hade lagt in ett återkontonummer på bokningens flik "Information" och sedan klickade på knappen för att göra en avbokning följde inte
återkontonumret med till avbokningsformuläret. Det gör det nu.

 

Arrangör Back
Lista: Åldersfördelning GG 2019-01-24 Ver: 248 3258
Listan för åldersfördelning är förbättrad. Nu ser man inte bara hur många resenärer som är mellan t.ex. 40-49 år utan även hur många av dessa
som är män respektive kvinnor. En annan sak som är ändrad är om man inte hade giltiga födelsedatum på resenärerna. Då stod det "skräp" på
listan vilket hade en tråkig klang. Nu står det istället "Övrigt".

 

Antal nyheter/ändringar: 14
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