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Generellt
Snabbsökning visade max 50 poster
GG
2020-09-09 Ver: 257
3405
När man gjorde en snabbsökning på t.ex. kunder, leverantörer eller artiklar via knappen med förstoringsglaset
visades max 50 poster i sökfönstret. När man gjorde en sökning via knappen med kikaren kunde man däremot
ändra på maxantalet som visades i varje användares INI-fil. Tyvärr var maxantalet på 50 visade rader hårdkodat i
programmet. Det är nu ändrat så att man själv kan ändra på det. I Grund-modulens Generella data kan man sätta
in vilket maxantal man vill ha.

Kundfaktura
Justering av konton
GG
2020-02-13 Ver: 257
3391
Om man i rutinen för utskrift av bokföringsunderlag valde val 4 för att justera konton och valde att lägga till ett nytt
konto så följde inte eventuellt paket-ID och avresedatum med om det fanns på andra konton. Det här gällde
arrangörskonteringar men det påverkade inte bokföringen på något sätt utan endast en avstämningslista.
Lista aktuella påminnelser
GG
2020-09-04 Ver: 257
3404
Nu finns det en ny variant av listan för aktuella påminnelser som heter FA03ANV. Den nya varianten visar den
påminda fakturans signatur samt fakturans eventuella ordernummer och orderns signatur/säljare. Även orderns
avresedatum finns med i en kolumn. För att få plats med detta har kolumnen för upplupen ränta och kundens
referens tagits bort. Lägg in blankettvarianten FA03ANV i listformatet för lista nummer 100 (Lista aktuella
påminnelser) om ni vill använda det här.
Påminnelser
GG
2020-09-11 Ver: 257
3406
Rebus kan skriva ut max 3 påminnelser på fakturor men man kunde för varje val i Generella Kundfakturatexter
sätta 1, 2 eller 3 påminnelser. Tyvärr fungerade inte påminnelserutinen så bra om man satte 1 eller 2. Det kom
ofta ut 3 påminnelser i alla fall. Det ska nu vara rättat.

Resebyrå Front
Trailer från Amadeus
GG
2020-02-17 Ver: 257
3392
Hade man skrivit in för mycket text på resenärens mobilnummer i Amadeus (mer än 25 tecken) så fick man ett
felmeddelande i Rebus när ordern skulle skapas. Det är nu ändrat så att Rebus bara tar med max 25 tecken.
Amadeus VOID-biljetter
GG
2020-03-11 Ver: 257
3393
När man gjorde VOID på biljetter i Amadeus och sedan läste in den trailern i Rebus vid en annan tidpunkt än i
samband med originalbiljetteringen kunde det hända att biljetten inte vändes och togs bort på rätt sätt. Det är nu
rättat.
Amadeus: Itinerary till klippbordet
GG
2020-04-02 Ver: 257
3395
Amadeus kommer att plocka bort en funktion som en del resebyråer använder. Den visar resplanen/itinerary på ett
snabbt sätt (Itinerary at a glance). Frågan kom då upp om Rebus kan göra något motsvarande av t.ex. data från
en BT utan att behöva läsa in den som en order i Rebus eftersom man oftast vill visa resplanen tidigare än så. Vi
tittade på det önskemålet och har nu byggt in en funktion i Rebus som läser resplanen från en AIR-trailer (BT eller
TTP) utan att kräva att en order skapas i Rebus. När man ställt ut t.ex. en BT i Amadeus och har sökt fram
bokningen i Rebus CRS-ruta kan man direkt trycka på F6-tangenten eller högerklicka på bokningsraden och välja
det nya menyvalet "Kopiera itinerary till klippbordet". Resplanen läses då från filen och läggs i Windows klippbord
så att man kan klistra in den t.ex. i en e-post, i ett Word-dokument eller Notepad/Anteckningar.

Arrangör Front

Åbergs DataSystem AB - CA07NY

Återställ inställd bokning till aktiv
PN
2020-05-07 Ver: 257
3396
När man återställer en inställd resa till aktiv har vi upptäckt en bugg. Det verkar som om markören försökt stanna
vid ett fält som inte finns. Då hoppade programmet ur. Det är rättat.

Arrangör Back
Fel i projektnummerlistan
PN
2020-02-11 Ver: 257
3390
När en kund drog ut en projektnummerlista och valde att det skulle vara i avresedatumordning så funkade det inte.
Samtliga resor kom med och på många stod det MALL. Så har det inte stått tidigare. Det har stått så på gamla
resor men nu var det med avresedatum under de närmaste åren.
Det här är rättat så att utskriften bara tar aktuella resor inom valt intervall. Tidigare togs samtliga mallar med. Om
projektnummer är inlagt i paketuppläggning så skrivs dessa ut och märks med MALL. Finns sedan projektnummer
även inlagt på avresedatumet så skrivs detta också ut.
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Kundbrev - önskemål
PN
2020-03-19 Ver: 257
3394
Info som kommer på KUNDBREV.
Lade in datumen i kundbrevet så det kommer till nästa version.
Skicka påminnelser
PN
2020-05-13 Ver: 257
3397
Avbokade bokningar kom ej med vid epost av kravbrev.
Det är rättat så det gör det nu.
Bifogade filer
PN
2020-05-20 Ver: 257
3398
När man ville e-posta en inställelse av resa följde ej fria filer med.
Vid inställd resa, makuleringsmeddelande så kom inte bifogade filer med.
Det är rättat.
Skriva ut flera resebevis
PN
2020-05-22 Ver: 257
3399
Det finns en rutin i Arr-Back där man kan skriva ut flera resebevis på en gång, t.ex. för en hel resa. Gå in på
"Resebevis/Faktura" under menyn "Utskrifter". Där hände att en kund försökte söka fram en bokning och inga
visades. Inga resebevis var utskrivna och det verkade som att man var tvungen att gå in i varje bokning i front för
att skriva ut.
Det här är ändrat så att bokningarna kommer med bland outskrivna bokningar. Det var så att det var
internetbokningar och i kombination med en annan inställning (konteringsmetod) kunde detta hända. Det är nu
rättat.
Delbetalningar/Brytdatum
PN
2020-05-27 Ver: 257
3400
I listan Delbetalningar/Brytdatum blir det 0 i beloppet.
Beloppet tilldelades till en "gammal" variabel och därför blev det 0.
Det är rättat.
Inställd resa
PN
2020-07-31 Ver: 257
3403
Om man har faktureringsmetoden eller fakturor skapade t.ex. i samband med kontering efter avresa t.ex. så blev
fakturadatumet samma som föregående faktura på bokningen. Det ska vara dagens datum när inställning skedde.
Det är rättat.
Men det finns en rättningsrutin i Arr-Back/Optioner/Arr-verktyg.
Välj Urval-30 och kör den rutinen så rättas det till. Det gäller de som har fakturor på bokningarna.
Delbetalning/Brytdatum
PN
2020-09-17 Ver: 257
3407
I listan Delbetalning/brytdatum så räknades inte kundpotten med i delbetalningsutskriften. Programmet
kontrollerade mot konton för inbetalning men missade kundpotten. Det är rättat.

Buss

Åbergs DataSystem AB - CA07NY

Problem med att boka chaufför
JU
2020-09-22 Ver: 257
Programmet förhindrade i vissa fall bokning av en och samma chaufför på olika sträckor tillhörande samma
bokningsnummer med hänvisning till att chauffören redan var bokad trots att det inte var så. Detta har nu
åtgärdats.
Ny rapport - Makulerade offerter
JU
2020-09-22 Ver: 257
En ny rapport har lagts till som visar makulerade offerter.

Antal nyheter/ändringar:
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