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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2020-02-03
Från 2019-10-28 -- 2020-02-03Versionsnr: 256

Grund
Användare, visa inte aktiva GG 2019-12-11 Ver: 256 3372

När man går in i användarregistret visas nu endast aktiva användare som standard. Vill man se även inaktiva 
användare måste man klicka på knappen "Visa inaktiva".

Kundlista med infotext till Excel GG 2020-02-03 Ver: 256 3389

Det fanns en variant av kundlistan som hette "Kundlista för export till Excel". Nu ville en kund även ha med all text i 
kundernas informationsruta. Därför har vi skapat en ny blankett som heter "Kundlista för export till Excel + 
inforuta". Blanketten heter GR01EXP2.
 

Kundfaktura
Fakturakvitto GG 2019-10-31 Ver: 256 3358

Om en faktura som betalas är en faktura från en resebyrå-order kommer Destination och Avresedatum att skrivas 
ut på fakturans inbetalningskvitto under raderna Fakturanr och Ordernr.

Påminnelser, avmarkera alla GG 2019-11-06 Ver: 256 3361

Om man har selekterat ut en mängd fakturor att påminna så är de alla markerade för utskrift i urvalsfönstret. Om 
man då bara vill påminna en eller flera fakturor av någon anledning kan man nu högerklicka i urvalsfönstret och 
välja "Avmarkera alla" så kan man sedan bara markera de man vill ha. Likadant kan man högerklicka och välja 
"Markera alla".
 

Resebyrå Front
Betalkvitto GG 2019-10-31 Ver: 256 3359

Om man betalade med kort online via Paynova och skrev ut kvitto till kunden ville en resebyrå inte ha med 
textrader för kundsignering på kvittot. En ny kvittovariant har skapats där de raderna är borttagna. Använd i så fall 
blanketten RB11TR.

Valutor, felmeddelande GG 2019-12-12 Ver: 256 3374

Om man arbetade med valutor på sina kunder och sina order och man hade många olika datum för de olika 
kurserna i valutaregistret kunde man få ett felmeddelande då detta skulle sparas på en order. I loggfilen fick man 
felmeddelandet "Spara_Valutor (ModResFakt): Runtime Error: 3021 - Antingen är BOF eller EOF satt till True, 
eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post."
Detta fel är nu åtgärdat.

Resplan, felmeddelande expression error GG 2019-12-12 Ver: 256 3375

De som körde originalblanketten RB09 av resplanen kunde få Expression error vid utskrift. Det är nu rättat.

Ändringar till OLKA Sportresor GG 2020-01-23 Ver: 256 3386

Följande ändringar har gjorts i exporten av webbokningar till Rebus för OLKA Sportresor.:

1. Datumen konverteras till svenskt format om de angivits i annat format (dansk/norsk).
2. Nya kunder får automatiskt valet "E-postfaktura" istället för "Pappersfaktura".
3. Grupp-ID på bokningen är ändrat från "fotbollsre" till "exp".
4. Kunders kategorisering ändras från "WEB" till olika kategorier beroende på angivet land.
 

Resebyrå Back
Resenärsstatistik 2, val av leverantör GG 2019-11-06 Ver: 256 3360

I listan Resenärsstatistik 2 (Avdelning / Artiklar per kund) kan man nu även välja en eller flera leverantörer. Så vill 
man t.ex. se valda kunders avdelningar eller resenärsnamn så kan man selektera ut en eller flera artiklar och/eller 
en eller flera leverantörer. Man kan nu också välja en viss resenär eller alla. Om man vill använda den funktionen 
bör man även markera fältet "Alltid resenärsnamn" så att listan skriver resenärsnamnen istället för eventuella 
avdelningar.

E-post till t.ex. grupper GG 2019-12-11 Ver: 256 3373

Om man skickar e-post till kunder i t.ex. en grupp och det inte går bra rent tekniskt får man som vanligt ett 
felmeddelande i e-postloggfilen som man kan skriva ut i Grund-modulen / Utskrifter / Epost loggfil. Detta 
förutsätter att man har valt att aktivera e-postloggning i Generella data. Men i de lägen en kund antingen är 
markerad som att den inte vill ha e-post eller om den saknar e-postadress eller har en ogiltig e-postadress så 
skrevs det inget i loggfilen. Det gör det nu.
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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2020-02-03
Från 2019-10-28 -- 2020-02-03Versionsnr: 256

Beställningsstatus: Beställning/Indikator/Betalstatus GG 2020-01-14 Ver: 256 3382

Om man hade en order i en annan valuta visades beloppet på listan i orderns valda valuta men kolumnen för 
inbetalt belopp visade det inbetalda beloppet konverterat till resebyråns valuta (oftast SEK). Raden blev då 
felräknad. Det är nu rättat och listan visar nu inbetalt belopp i samma valuta som ordern. Raden blir som sagt rätt 
räknad men när man blandar order med olika valutor kan man inte lita på listans summering.
 

Arrangör Generellt
OCR-nummer på gruppfakturan. PN 2020-01-15 Ver: 256 3384

OCR-numret skrivs inte ut på gruppfakturorna.
Lagt in OCR-nummer på agentfakturan som används vid gruppfakturering.
 

Arrangör Front
Hittat bugg för att få agentid på alla bokningar PN 2020-01-08 Ver: 256 3376

Om kunden har gjort så här:

Gått in i bokning och klickat på turkosa pluppknappen bakom Kund-ID.
Klickat på Byt ID.
Tog bort Kund-ID som stod i översta rutan.
Slog in nya Kund-ID i nedersta rutan och klickade på Spara.
Då sparades det nya kund-ID på alla bokningars Agent-ID

Det är rättat så att man inte kan ange blankt på från Kund-ID.
Delfakturera gruppbokning PN 2020-01-14 Ver: 256 3381

Första resenärens namn skrivs på fakturan och det blir inte rätt. Man kan skriva in en text i ett textfält men det 
kommer inte på fakturan.
Textfält används som anteckning och kommer ej ut någonstans mer än kommer upp i samband med ny delfaktura 
skapas.
Har lagt till en ny ruta där man kan skriva text som kommer med på agentfakturan för dom som användare 
blankett AR04.
 

Arrangör Back
Fel vid utskick av resebevis per resa PN 2020-01-08 Ver: 256 3377

Fel textmall som gick iväg till kunderna. Valt textmall 3 men det var textmall 1 som gick iväg.
När man går in i Back -> Utskrifter -> Resebevis/Fakturor och väljer paket och avresa och klickar på E-post så tar 
systemet inte hänsyn till att man har valt en specifik Textmall för epost utan den tar den första som ligger.
Det är rättat så att när man väljer Paket/avresa så hämtas texten för bifogat resebevis på valt PaketID.

Differens på bokföringsunderlaget PN 2020-01-10 Ver: 256 3379

Det verkade vara en inställd resa som en kund kört "Kontering efter avresa" på. 
Kontering hade skett trots att det inte fanns något annat att kontera. Dock ej på kundfordringskontot, därför blev 
det differens.
Eftersom fakturorna har nollats vid inställningstillfället så sker ingen kontering efter avresa på bokningar som är 
markerade som inställd resa.
Det är nu rättat.

Allotmentstatistik PN 2020-01-13 Ver: 256 3380

När det gällde Allotmentstatistiklistan så hämtades alla paket för inläst resväg.
Programmet läste på ett gammalt sätt men är nu ändrat och läser enligt en annan tabell.

Kravlista: Fel belopp PN 2020-01-16 Ver: 256 3385

Kravlista stämmer inte vid anmälningsavgift på agenten där agenten har 0 dagar i betalningsvillkor där det var 
tänkt att det inte skulle vara någon anmälningsavgift. Om man lade in anmälningsavgift på dessa agenter så blev 
det fel på kravlistan. Det är rättat.

Paketöversikt PN 2020-01-27 Ver: 256 3387

Det gick inte att skriva ut paketöversikt. Felmeddelande "TYPE MISMATCH".
Hade inte tänkt på de som inte har filialer när jag byggde in val av filial.
Tills vidare fick dom markera PaketFilial i Generella data.
Det är nu rättat.
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Nyheter och förändringar i Rebus
Versionsdatum: 2020-02-03
Från 2019-10-28 -- 2020-02-03Versionsnr: 256

Buss
Möjlighet till tvingande val av prislista vid registrering av färdvägarJU 2019-11-26 Ver: 256 3362

Det är nu möjligt att ange ett tvingande val av prislista i samband med att man lägger upp färdvägar för en ny 
bokning i Beställningsrutinen. Detta kan göras genom att välja bort standardalternativet i dropplistan Std.prislista 
under Generella data och istället ange ett "tomt" värde här.

Varning innan körkorts- och YKB datum löper ut JU 2019-11-26 Ver: 256 3363

Det visas nu en varning om man försöker boka in en chaufför vars körkorts- eller YKB datum löper ut inom 30 
dagar. När sedan körkorts- eller YKB datum har löpt ut så går det inte att boka chauffören.

Standardalternativ för urval vid utskrift av körorder JU 2019-11-26 Ver: 256 3364

Det går nu att ange ett standardalternativ för urval som programmet kan föreslå i samband med utskrift av en 
körorder. Detta standardalternativt anges i dropplistan "Std. alternativ körorder" på fliken "Utskrifter" under 
Generella data.

Samlingsfakturerad bokning får inte rätt färg i bokningsöversiktenJU 2019-11-26 Ver: 256 3365

Vissa bokningar fick inte rätt färg i bokningsöversikten i samband med att de samlingsfakturerades. Orsaken till 
detta var att bokningsstatus inte ändrades till "fakturerad" för beställningar där det förekommit "Övriga artiklar" och 
där antalet artiklar var större än 1. Detta fel är nu rättat.

Val av chaufför nollställer från och till datum i utskriftdialog för arb.tidJU 2019-11-27 Ver: 256 3366

Val av chaufför nollställer från och till datum i dialogrutan "Skriv ut arbetstid för chaufförer". Detta fel har nu rättats.

Senaste beställningsnummer hämtas nu från generella data JU 2019-11-27 Ver: 256 3367

Senaste beställningsnummer i beställningsformuläret hämtas nu från "Nästa beställningsnr" i Generella data. 
Tidigare hämtades det högsta beställningsnumret från existerande beställningar vilket orsakade problem för 
kunder som hade nollställt löpnummerserien.

Bussens reg.nr visades inte i dialogrutan SnabbBoka buss JU 2019-11-27 Ver: 256 3368

Bussens reg.nr visades inte i dialogrutan SnabbBoka buss. Detta är nu åtgärdat.

Fel antal beställningar visades ibland i Bussbokning (grafik) JU 2019-11-27 Ver: 256 3369

Fel antal beställningar att lägga ut visades i den röda etiketten i Bussbokning (grafik). Ett korrekt antal visades 
inledningsvis men efter att Bussbokning sidan uppdaterats i samband med att en beställning lagts ut så ändrades 
ibland antalet till ett felaktigt värde. En annan effekt av detta problem var att listan med beställningar att lägga ut 
(vid högerklick på) inte visade alla beställningar om antalet beställningar översteg 10. Dessa fel har nu rättats.

Dubbelbokad chaufför på bokning med svanstider JU 2019-11-27 Ver: 256 3370

Det gick tidigare att dubbelbokad chaufförer på samma buss trots att deras arbetstider överlappades. Detta går 
fortfarande att boka chaufförer med överlappande tider men nu får man en varning om detta och en fråga om man 
vill genomföra bokningen ändå.

Felaktig information om antal bussar på bokningsbekräftelse JU 2019-11-27 Ver: 256 3371

På bokningsbekräftelsen visas felaktig information om antal bussar, passagerare och pris under sektionen 
"Bokningsinformation" när det finns flera körningar med samma start och sluttid och om det står text i "via-rutan" 
på ena körningen men inte på den andra. Detta fel är nu rättat.

Ny variant av rapporten Lejda körningar JU 2020-01-09 Ver: 256 3378

En ny variant av rapporten Lejda körningar (BU65A) har lagts till. I denna rapportvariant visas information om 
färdvägar (från-till) i stället för beställare.

Möjlighet att ändra radhöjd i den grafiska bussbokningen JU 2020-01-14 Ver: 256 3383

Det finns nu möjlighet att ändra radhöjd för bussbokningar i det grafiska bussbokningsformuläret. Alternativet 
"Ändra radhöjd" visas i popup-menyn om man högerklickar på en bokning och här kan man ange en radhöjd 
mellan 10 och 50 (30 är standard).

Långa framkörningsstreck i bokningsöversikten JU 2020-02-03 Ver: 256 3388

I den grafiska bokningsöversikten visades väldigt långa framkörningsblock för vissa bokningar.
Detta fel är nu rättat.
 

Antal nyheter/ändringar: 32
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