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Grund
Ny leverantörslista
GG
2019-06-03 Ver: 253
3312
Nu finns det en ny leverantörslista som visar leverantörernas namn, e-postadress, bankgiro, plusgiro, IBAN och
eventuellt kopplat bank-ID för utlandsbetalningar. Listan heter GR03BANK och gör sig bäst exporterad till Excel på
grund av längden på fälten som inte riktigt passar på en lista i A4-format.

Kundfaktura
Kundreskontra: Förfallna fakturor
GG
2019-06-03 Ver: 253
3310
Om man i kundreskontran valde val 4, förfallodatum, fick man felet "Expression error". Det är rättat.
Lista fakturadatum/avresedatum
GG
2019-07-29 Ver: 253
3316
På listan Fakturadatum/avresedatum har ett nytt fält tillkommit, Destination. Om man vill ha med orderfakturans
destination på listan måste blanketten FA19A användas istället för standard FA19. Det fungerar på resebyråfakturor och arrangörs-fakturor.

Presentkort
Presentkortslistan
GG
2019-06-05 Ver: 253
3313
Presentkortslistan listar nu även presentkortens giltighetstid. Det kan vara bra att se det på listan om man då och
då ändrar på giltighetsåren och därför har presentkort med olika giltighetstid.

Resebyrå Generellt
Fakturera order med RQ (Request)
GG
2019-07-31 Ver: 253
3318
Sedan tidigare har order där det finns t.ex. flygrader med status RQ (request) inte kunnat faktureras eftersom de
inte är bekräftade och klara. Nu har det kommit önskemål om att det ändå ska gå att göra. Därför har vi lagt in en
markering på flik 2 i Resebyrå-Back - Generella data. Markerar man fältet "Fakturera RQ" så kommer det att gå.
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Resebyrå Front
Förändringsbekräftelse
GG
2019-06-03 Ver: 253
3311
När man har nya ändringar att skriva på förändringsbekräftelse så står markörens fokus direkt på det valet men
om det bara finns tidigare utskrifter så står förvalet nu på det sist utskrivna med högst nummer. Det gjorde det inte
förut.
Amadeus, tvingande fält på resenärer
GG
2019-06-13 Ver: 253
3314
När man tog in en bokning via Amadeus och hade tvingande fält på resenärer för avdelning och kostnadsställe så
gjorde vi i förra versionen en tvingande inmatningsruta där man var tvungen att komplettera de uppgifterna på
resenärerna. Det fungerade bra på vanliga utskrifter men inte på förändringsbekräftelser. Det är nu rättat.
Amadeus: Betala med resebyråns eget kort (ny funktion)
GG
2019-08-05 Ver: 253
3319
Sedan version 225 som släpptes i början av 2016 har Rebus haft möjlighet att känna igen om man har betalat
med resebyråns kort eller kundens kort i Amadeus-bokningen och därmed kunnat hantera bokningen på rätt sätt
mot kunden i Rebus. Betalade man med kundens kort kunde man automatiskt få BSP-markering på
flygleverantören och om man betalat med eget kort kunde normalt avprickningssätt behållas så att man kunde
fakturera eller ta betalt på annat sätt mot kunden. Därefter kunde man i Amadeus Ticketing Report få de
kortbetalningar som betalats med eget kort att markeras som NONREF/Kontant så att man kunde stämma av
kundens kortbetalningar respektive egna kortbetalningar. Denna lösning föll helt och hållet för ett tag sedan när
Amadeus slutade skicka med kortnumren i AIR-filerna och i filerna för Amadeus Ticketing Report. Sedan dess har
det inte funnits något sätt för Rebus att kontrollera med vilket kortnummer betalningen skett. Nu hoppas vi dock att
det kan börja fungera igen. Vi hoppar över Amadeus och löser det själva genom att säljaren nu kan skicka en
remark-rad från bokningen till Rebus via AIR-filerna. Om ni vill markera att betalningen skett med eget kort ska ni
skriva in följande rad på en egen rad i Amadeus och den skickas då vidare till Rebus-bokningen via AIR-filen:

RM*EKORT:JA
Amadeus hotell i utländsk valuta
GG
2019-08-06 Ver: 253
När man bokade ett hotell i utländsk valuta via Amadeus (t.ex. NOK) så visade Rebus det ekvivalenta SEKbeloppet per hotellnatt eftersom den informationen fanns i AIR-filen, men vid hämtning och visning av
totalbeloppet togs det utländska beloppet istället för det svenska. Det är nu rättat.
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Resebyrå Back
Betalstatuslista med e-post utan belopp
GG
2019-07-29 Ver: 253
3317
Den kund som önskat det här vill använda betalstatuslistan för att se alla betala order men bryr sig inte om
beloppen, d.v.s. vad som är betalt, obetalt och skuld utan vill istället se e-postadressen. Därför har vi skapat en ny
variant av listan som heter RB33L2. Använd den varianten av listan om ni vill se kundens namn, attention, telefon
och e-postadress men inte bryr er om beloppen.

Arrangör Back
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Konteringsöversikt med filial
PN
2019-07-05 Ver: 253
En kund hade ett önskemål om att få in filial som en urvalsmöjlighet i Konteringsöversikten.
Det finns från och med den här versionen.
Kammarkollegielistan
PN
2019-08-06 Ver: 253
Vid utskrift av rapport till kammarkollegiet får man error LL_ERR_EXPRESSION.
Det är rättat.
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