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Generellt
E-post av blanketter, rapporter och listor
GG
2020-10-30 Ver: 258
3414
Om man vill skicka e-post till t.ex. en kund från en order kan man nu välja att fokus ska vara direkt på Sändknappen när man kommer in i sändrutinen. Klicka i så fall i checkboxen till höger som heter "Sändfokus". Det
värdet sparas och används alltid tills man bockar ur det igen. Det som händer då är att om man har en förvald
mottagare när man kommer in i sändrutinen kommer fokus alltid att hamna direkt på Sänd-knappen.
Kortbetalning via Paynova
GG
2020-11-04 Ver: 258
3415
Från och med 10 december 2020 har Paynova ändrat grafiskt gränssnitt på sin betaltjänst och tagit bort det gamla
gränssnittet. Det innebär att Rebus via sin programkod måste begära det nya. Därför har vi ändrat i programmet
för att göra just detta och det kräver att en ny Rebus-version släpps och installeras innan 10 december 2020.

Kundfaktura
Kundstatistik fakturor
GG
2020-10-22 Ver: 258
3412
En kund ville kunna summera beloppen per momssats i statistiklistan "Kundstatistik fakturor". Därför kan man nu
markera "Total per momssats" när man har markerat att man vill "Specificera artiklar" för att få ut det.

Lev.faktura
Bokföringsunderlag med lev.fakturanr
GG
2020-11-19 Ver: 258
3419
Ett önskemål har kommit från en resebyrå som önskat att få med leverantörens fakturanummer på utskrift av
bokföringsunderlag för Leverantörsfakturor och Leverantörsutbetalningar (val 3 och 4). Därför finns det nu en
variant av bokföringsunderlaget som visar en kolumn med leverantörens fakturanummer. För att få plats med den
kolumnen har några fält förkortats t.ex. Typ och Konto. Lägg till varianten "BF01LEV" så att den blir valbar och
använd den varianten när bokföringsunderlag skrivs ut för just leverantörskonteringarna.

Presentkort
Ändra giltighetstid på presentkort
GG
2020-10-27 Ver: 258
3413
Det finns en ny knapp i presentkortsrutinen som heter "Byt giltighetstid". Välj ett presentkort och klicka på
knappen, eller klicka på knappen utan att välja ett presentkort. I den nya rutinen kan man söka fram oinlösta
presentkort mellan valda datum, markera de man vill ändra giltighetstid på, sätta ett nytt antal år som giltighetstid
och sedan utföra ändringen. Om man haft ett presentkort inläst när man klickade på knappen väljs det
presentkortet direkt. Man kan också högerklicka på de valda presentkorten och välja utskrift.

Resebyrå Front
Typmatchningsfel när man sparar order
GG
2020-10-14 Ver: 258
3411
Om man på kunden hade ställt in att använda en standard beställningstyp som inte längre fanns kvar i Res-Back
fick man "Typmatchningsfel" när man försökte spara en order i Front. Eftersom ordern inte kunde sparas och
löpnumret räknades upp tappade man ett ordernummer. Det här är nu åtgärdat så att om beställningstyper som
efterfrågas inte längre finns kvar i systemet så sätts alltid orderns beställningstyp till 1.
Amadeus omskrivningar
GG
2020-11-26 Ver: 258
3420
Eftersom Covid-19 har genererat många avbokningar och ombokningar hos våra resebyråer har vi upptäckt några
fel när Rebus tolkade Amadeus AIR-filer för just omskrivningar. I filerna skickar Amadeus alla möjliga belopp,
även biljettens gamla belopp och gamla skatter och det kunde bli fel belopp på omskrivningsbiljetterna. Vi har fått
ett antal testexempel från några resebyråer att analysera och hoppas att vi fått till det nu.
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Resebyrå Back
Resenärstatistik 6, liggande lista
GG
2020-10-13 Ver: 258
3410
Resenärstatistik 6 har fått en liggande variant där lite mer information visas än som får plats på den stående listan.
Det som lagts till är hemresedatum, leverantörens ID, leverantörens bokningsnummer samt destinationens land.
Lägg till varianten RB85L i Listformat, lista 675.
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Statistik: Ny statistiklista för biljetter och artikelgrupper
GG
2020-11-17 Ver: 258
3418
Det finns en ny statistiklista under rubriken Utskrifter / Statistik etc / Kundstatistik biljett/artikelgrupp. En av våra
resebyråkunder har en företagskund som har begärt dessa statistiklistor så det är gjort helt efter deras önskemål.

Den första listan "Bokningslista - Biljetter" visar vald kunds registrerade biljetter summerat på
ortsgruppering/kontinent (här kallad Destinationsgrupp) samt summerat per bokningsnummer, eller per
biljettnummer om man väljer det. Priset som visas kan väljas att visas med eller utan dolda arvoden. Datumurval
kan ske på tre sätt, mellan beställningsdatum, mellan avresedatum eller mellan biljettdatum.
Den andra listan "Bokningslista - Artiklar" utgår från valda artiklar för den valda kunden summerat på
ortsgruppering/kontinent (här kallad Destinationsgrupp) samt summerat per bokningsnummer. Priset som visas
kan väljas att visas med eller utan dolda arvoden och dolda skatter. Välj från/till artikelID eller välj en viss grupp av
artiklar, t.ex. Flygartiklar. Datumurval kan ske på två sätt, mellan beställningsdatum eller mellan avresedatum.
Den tredje listan "Artikelgrupplista" visar försäljning för vald kund per artikelgrupp och ortsgruppering/kontinent
(det kallas produkttyp och destinationsgrupp på listan). Välj först vilken artikelgrupp som är arvoden, programmet
föreslår artikelgrupp "ARV" eller "SERV" om det finns. Datumurval kan ske på två sätt, mellan beställningsdatum
eller mellan avresedatum. Dolda arvoden räknas in i summeringen men öppna arvoden som inte är kopplade mot
någon artikel/produkt summeras under sin egen artikelgrupp.

Buss
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Chaufför låst
JU
2020-11-11 Ver: 258
En kund undrade varför det stod att bokningen var låst när de försökte boka en chaufför.
Felet är hittat och en rättning har gjorts i metoden ModBuss_ChaufförInConflict2().

Antal nyheter/ändringar:
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