Verkoop en verwerking van cadeaubons in ServiTour
In ServiTour is er de mogelijkheid om een systeem te activeren voor de opvolging en automatische
verwerking van cadeaubons. Om dit systeem van de cadeaubons te kunnen gebruiken, dienen er
eerst een aantal zaken op voorhand te gebeuren : creatie van specifieke producten, initialisaties van
de cadeaubons, etc…
Werking in het kort :
-

Verkoop van een cadeaubon :
• Er wordt een PO opgemaakt op naam van de koper met één product, het product
“cadeaubon”, met eventueel meerdere bons van verschillende waarden.

•

Voor deze PO kan een apart document worden gedrukt, een voucher, waarop de
noodzakelijke dingen vermeld staan : waarde van de bon in cijfers en letters,
vervaldatum, bonnummer,etc.

•

•

-

Het bonnummer voor de koper is steeds een combinatie van PO
nummer/bonnummer/willekeurig controlegetal. Dit om misbruiken te
vermijden.
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Bij wijziging/annulering van een PO met een verkoop van een cadeaubon worden
de gebruikte bonnummers gedeactiveerd. Ze komen in toestand “geannuleerd”
te staan. Bij wijziging worden nieuwe bonnummers gebruikt.

Verwerking en afhandeling van een cadeaubon :
• Er wordt een PO opgemaakt op naam van diegene die de cadeaubon in ontvangst
heeft genomen waarin een package/product wordt geboekt.
• Na de prijsberekening kan je de nummer van de cadeaubon ingeven. Hierbij
wordt er steeds gecontroleerd of dit een geldig bonnummer is waarbij de
vervaldatum nog niet is verstreken. Vervolgens wordt de korting van de waarde
van de cadeaubon toegepast. Het resultaat wordt opnieuw getoond in de
prijsberekening van de boeking.

•

Bij annulering van de PO met de gebruikte bon wordt de bon opnieuw
vrijgegeven voor gebruik in een andere boeking.

•

•

•

Toevoegen van een cadeaubon in een bestaande boeking (zonder bon) is
mogelijk door het bonnummer vooralsnog in te geven. Indien er reeds een
cadeaubon werd gebruikt, dient eerst de gebruikte bon te worden verwijderd en
dan in een tweede stap de twee cadeaubonnen opnieuw worden ingebracht.
Idem voor het wisselen van bonnummer, ook hier dient eerst de oude
bonnummer uit de PO worden gehaald en vervolgens de nieuwe erin worden
gezet.
Indien de waarde van de cadeaubon de prijs van de boeking overstijgt, dan wordt
de PO op 0 Euro gebracht. Het restbedrag is de klant in principe kwijt, tenzij je
voor de klant een nieuwe bon uitschrijft voor de restwaarde in een nieuwe PO.

Voorbereidingen en initialisaties
-

Aanmaken van een klantcode : Deze is nodig om aan te duiden op wie de bons zijn
uitgeschreven. Praktisch wil dit zeggen dat je een bepaalde reeks van nummers kan ingeven
voor één bepaalde reisagent en een andere reeks van nummers voor een andere reisagent.
Minimum één klantcode is nodig voor het doorlopen van de initialisaties van de cadeaubons,
waarop de cadeaubon wordt ingeschreven in de database.

-

Aanmaken van een product HEENREIS : 7.2.1.1 met naar gelang de verschillende waardes
van de bons, verschillende Seat features met hun verkoopprijs.

-

Aanmaken van één product EXTRA/DIVERS product : 7.2.1.1 met, dit is zéér belangrijk,
aandacht voor volgende vragen :
• Met contingent, request (J,N) = “N”
• Product zonder prijzen (J,N) =”J”

Dit product wordt bij boeking van een reis gebruikt om de waardebon mee te verrekenen. Je
ziet dit product verschijnen bij de prijsberekening.

-

Aanmaken van één product EXTRA/DIVERS product : 7.2.1.1 met eveneens aandacht voor
volgende vragen :
• Met contingent, request (J,N) = “N”
• Product zonder prijzen (J,N) =”J”

Dit product dient om bij boeking van een reis en gebruik van een waardebon een eventueel
verschil, overschotten, mee weg te boeken.
-

Initialisatie van het systeem van cadeaubons : 14.7.4.6

-

Inbrengen van een reeks bonnummers : 7.4.6.2.1

Extra programma’s
-

Aanpassen van een bestaande bon : 7.4.6.2.2 Via dit programma kan je de vervaldatum van
een bon die nog niet werd opgenomen aanpassen.

-

Lijst van alle cadeaubons in omloop : 7.4.6.2.3 Overzicht van alle bons

