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3.11.8.1 Inbrengen en wijzigen Manuele Ticketingave

o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dit programma vraagt eerst (1) soort ticket (FO), (2) leverancier (909062) en daarna een (3)
ticketnummer. Hier geef je het ontbrekende nummer in.
Daarna wordt er naar het (4) aantal opeenvolgende ticketten gevraagd, dit is het aantal
opeenvolgende ticketten die in conjunction zijn. Als er geen conjunction ticket is, moet hier 1
ingevuld worden.
Het volgende gegeven is een (5) volgnummer, bij nieuwe ingave laat je de 'N' staan, als je
een bestaande ingave wenst te veranderen dan geef je hier een nummer in (kan opgezocht
worden met @ of F9).
Daarna kan het ticket aan een (6) PO gekoppeld worden.
Waarna het ticket als (7) Issue, Refund, ACM of ADM kan ingegeven worden.
De vraag (8) referentie is een vrije ingave.
(9) Uitgavedatum is de datum dat het ticket uitgeschreven is, is ook de datum waarmee het
ticket op de bsp-afrekening geplaatst wordt.
(10) Munt van de afrekening, is momenteel meestal EUR.
Het (11) bedrag netto transactie EUR is het netto verkoopbedrag zonder taksen van het
ticket, zoals het op de afrekening straat.
Het (12) commissie percentage of (13) commissie bedrag is tegenwoordig altijd 0.
Daardoor is de (14) netto aankoopprijs hetzelfde bedrag als de netto transactie prijs.
De (15) taks EUR zijn de luchthaventaksen die betaald dienen te worden.
De volgende vraag (16) geeft de wijze van betaling aan, deze kan CC of Cash zijn. CCbetaald betekend dat het ticket met een creditcard rechtstreeks aan BSP is betaald.
De (17) info-lijn is weer een informatieve lijn waar een aantal gegevens kunnen ingegeven
worden.
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