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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2019-05-22
Från 2019-05-06 -- 2019-05-22Versionsnr: 252

Generellt
Exportfunktioner DOCX och PPTX GG 2019-05-14 Ver: 252 3298

   Det finns nu några nya exportfunktioner för utskrift av listor. Välj DOCX för att få Word-format, men här kan 
även det tidigare RTF-formatet väljas. Sedan kan PPTX väljas om man vill ha listan i Powerpoint-format.

Utskrift av flera kopior GG 2019-05-17 Ver: 252 3303

   Problemet med att flera kopior (2 eller mer i antal exemplar) av vissa listor och blanketter resulterade i att 
kopiorna blev tomma är nu löst. Det berodde på skillnader mellan den gamla och nya rapportgeneratorn och vi har 
nu programmerat runt problemet. Det gällde en del grundlistor, fakturakopior, förkonteringsunderlag, kvittokopior, 
körorder i Buss-modulen, kundbrev och resebevis i Arrangörs-modulen samt bekräftelser och resplaner i 
Resebyrå-modulen.
 

Grund
Förhandsgranskning direkt? GG 2019-05-14 Ver: 252 3299

   I rutinen för Generella data kan man nu genom att markera fältet "Förhandsgranskning" bestämma om 
förhandsgranskningen ska visas först när listan är klar, d.v.s. hela utskriftsstapeln har fyllts upp (precis som förut) 
eller om det ska fungera som är standard i den nya rapportgeneratorn att förhandsgranskningen börjar visas direkt 
och att sidorna fylls på vartefter de blir klara. Det här är en inställning som kan göras för varje företag. En annan 
inställning är också ny t.ex. kan förhandsgranskningsfönstret stängas genom att trycka på Escape-tangenten.

Ett problem som uppkom på Windows 7, inte Windows 10, var att om man hade en zoomfaktor på listorna och 
körde med direktvisning så kunde man få felet att "Rebus har slutat fungera" och man var tvungen att starta om 
programmet. Det löstes genom att antingen sätta zoomfaktorn till normalvärdet 100 eller välja att bocka i att 
förhandsgranskningen körs först när listan är klar.
 

Kundfaktura
Den gamla fakturautskriften GG 2019-05-09 Ver: 252 3296

   De som fortfarande använde det gamla fakturautskriftsfönstret, det utan möjlighet till PDF-faktura och 
elektronisk faktura, fick efter övergången till den nya rapportgeneratorn alltid felet "Expression Error". Det är nu 
rättat.
 

Resebyrå Front
Avdelning GG 2019-05-21 Ver: 252 3304

   När man matar in resenärerna på flik 2 i bokningen kan man nu klicka på den nya knappen med den ljusblå 
punkten efter fältet "Avdelning" för att snabbt kunna registrera nya avdelningar. Det går snabbare med den här nya 
knappen än att gå via kundregistret. När man stänger avdelningsfönstret finns de nya avdelningarna att välja i 
valrutan under resenärsnamnet.

Voucher med streckkod GG 2019-05-22 Ver: 252 3309

   Av någon anledning kom det alltid ut en streckkod på den vanliga lilla vouchern (om man inte hade en egen 
variant utan möjlighet till streckkod). Det är nu rättat så att rutan är tom om man valt "ingen streckkod" i rutinen för 
voucherutseende.
 

Arrangör Generellt
Resenärers mobil och e-post GG 2019-05-22 Ver: 252 3306

   Från 1 juni är det nya krav för IATA-agenter. Även om de flesta arrangörer inte arbetar med flygbiljetter så har vi 
gjort likadant i Arrangörs-modulen som i Resebyrå-modulen. På varje resenär kan man registrera e-postadress 
och mobilnummer samt att det finns en markering där resenären kan ge sitt samtycke om att deras information 
kan lämnas ut till flygbolagen (eller annan leverantör). Markera då fältet "Lämna ut info". Denna information kan då 
skrivas ut på en ny variant av passagerarlistan som heter "Passagerarlista IATA-agent". Lägg upp den listan som 
ett val om ni behöver detta.

Det här gäller även internetbokningen, men där kan man på varje paket bestämma om informationsrutorna ska 
visas eller inte. Sätt markering på fliken "Inställningar" och fältet "Mobilresenär".
Passinformation för Tallink GG 2019-05-22 Ver: 252 3307

   För att uppfylla önskemål från Tallink finns det nu på varje resenär information om utfärdandeland samt en 
markering om resehandlingen är ett nationellt ID-kort eller om det är en passhandling. Den nya passlistan finns i 
Arrangör-Back under Listor / Passlistor / Visumlista. Lägg till den nya varianten "Passlista Tallink".
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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2019-05-22
Från 2019-05-06 -- 2019-05-22Versionsnr: 252

Arrangör Back
Mobilnummer resenär på Internetbokningen PN 2019-05-21 Ver: 252 3305

   Paketuppläggningen fliken Inställningar: Möjlighet att markera om fält för MOBILNUMMER och LÄMNA UT 
INFO ska visas i internetbokningen när man registrerar resenärer.
 

Buss
Sökfönstret JU 2019-05-08 Ver: 252 3297

   Om man arbetade med funktionen att skala upp sina Rebus-fönster till större storlek så blev inte fönstret för 
sökfunktionen i bokningen bra. Det är nu rättat.
 

Rapporter
Nya exporttyper GG 2019-05-15 Ver: 252 3300

   Rapportmodulen är också ändrad för att klara av att exportera till DOCX (Word) och PPTX (Powerpoint) samt 
att den även klarar av att läsa standardskrivare på två olika sätt enligt inställningarna i Grund-modulens Generella 
data beroende på vilken Windows Server man använder.

Summeringar GG 2019-05-22 Ver: 252 3308

   Vid byte av rapportgenerator slutade helt plötsligt summeringarna på rapporterna att fungera. Det krävdes en 
omprogrammering då funktionerna hade ändrats. Det är nu rättat.
 

Antal nyheter/ändringar: 12
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