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2. oldal



Az árak és a foglalhatóság hatékony kezelésének előnyei

Növelje láthatóságát a 

keresési találatokban, és 

vonzza be a korai 

foglalókat, töltse fel akár 

16 hónappal előre árait és 

az elérhetőséget

Töltsön több időt üzlete 

fejlesztésével, és 

kevesebbet a 

működtetéssel

Vonzzon be változatos 

utazóközönséget a 

különböző vendégigények 

teljesítésével

3. oldal



Első lépések

Lépjen be 
extranetébe.

Kattinson a 'Naptár és 
árazás' fülre, majd az 
oldal tetején a ‘Naptár’ 
opcióra.

4. oldal

‘Naptár és árazás’

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=hu
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=hu


1. fejezet: Árkategóriák frissítése

5. oldal



Az egyéni 
ármódosításhoz, húzza a 

kurzort az ár fölé, majd 
kattintson a megjelenő 

dobozra.

Adja meg az új árat, majd 
nyomja meg az ‘Enter’ 

gombot, vagy kattintson 
a dobozon kívülre.

Árak frissítése egyenként

Kattintás

A következő cellára 
ugráshoz nyomja meg a 

billentyűzetek a ‘TAB’ 
gombot, vagy ismételje 
meg a lépést egerével.  

6. oldal



A csoportos 
szerkesztéshez, 

kattintson az első 
dátumra amit szeretne, 

majd húzza a kurzort az 
utolsó módosítani kívánt 

dátumra.

 

Árak frissítése csoportosan (1)

Kattintás és 
húzás

A felugró ablakban, adja 
meg a kívánt árat a fehér 

dobozban megjelenő 
időszakra.

Kattintson a Mentés 
gombra, az új ár 

elmentéséhez. 

 

Ár megadása

Mentés

7. oldal



A csoportos szerkesztés 
másik módja a 

‘Csoportos szerkesztés’ 
gombra kattintva érhető 

el a képernyő jobb 
oldalán, a dátumsáv 

alatt. 

A felugró ablakban 
válassza ki a dátumokat 
és a hét napjait, amiket 
módosítani kíván.

Itt szerkesztheti a 
‘Kiadandó szobák’, 
‘Árak’, ‘Szoba állapota’ 
és ‘Korlátozások’ 
opciókat egyszerre, vagy 
1-2 kiválasztott opciót. 
Kattintson a 
‘Módosítások mentése’ 
gombra minden rész 
szerkesztése után.

Árak frissítése csoportosan (2)

Kiadandó szobák

Árak

Szoba állapota

Korlátozások

8. oldal



A különböző 
létszámokra 

vonatkozó árai 
megtekintéséhez, 

válasszon egy szűrőt a 
dátumválasztó mellett.

A különböző 
létszámokra 

vonatkozó árak 
módosításához, 

kattintson a 
‘Létszámfüggő ár 

szerkesztése’ gombra 
az árkategória alatt.

Létszámfüggő ár frissítése

A felugró ablakban válassza 
az ‘Ajánlott’ vagy ‘Egyedi’ 
opciót.

Megadhat Ármódosítást az 
alaptól eltérő - 
alacsonyabb/magasabb - 
létszám esetében.

Kattintson a ‘Módosítások 
mentése’ gombra, hogy 
véglegesítse létszámfüggő 
árazását.

Be- és 
kikapcsolás

Kedvezmény %

Kattintás és 
szerkesztés

Kattintás a 
szűrőre

MEGJEGYZÉS: Ha ezt a funkciót még nem aktiválta egy árkategóriánál sem, vegye fel a kapcsolatot a Booking.commal, hogy bekapcsoljuk.

TIPP: ha vannak promóciói, egy ‘Promóciók’ szűrő is megjelenik a dátumválasztó mellett. Erre kattintva megtekintheti promócióit.

9. oldal



2. fejezet: Foglalhatóság frissítése

10. oldal



A szobák egyéni, 
módosításához húzza a 

kurzort a szoba fölé, 
majd kattintson a 

megjelenő dobozra.

Adja meg a kiadni 
kívánt szobák/egységek 

számát, majd nyomja 
meg az ‘Enter’ gombot 
vagy kattintson a cellán 

kívülre.

 

Szobák frissítése egyenként

Kattintás

A következő cellára 
ugráshoz, nyomja meg 
a billentyűzetek a ‘TAB’ 
gombot, vagy ismételje 
meg a lépést egerével.  

 

11. oldal



A csoportos 
változtatásokhoz 

kattintson az első 
dátumra, majd húzza a 

kurzort az utolsó 
módosítani kívánt 

dátumig.

 
 

Szobák frissítése csoportosan (1)

Kattintás és 
húzás

A felugró ablakban, adja 
meg a kiadni kívánt 

szobák számát a fehér 
dobozban megjelenő 

időszakra.

Kattintson a Mentés 
gombra, az új ár 

elmentéséhez. 

 
 

Érték 
megadása

Mentés

12. oldal



A csoportos szerkesztés 
másik módja, a 

‘Csoportos szerkesztés’ 
gombra kattintva érhető 

el a képernyő jobb 
oldalán, a dátumsáv 

alatt. 

A felugró ablakban, 
válassza ki a dátumokat 
és a hét napjait, amiket 
módosítani kíván.

Itt szerkesztheti a 
‘Kiadandó szobák’, 
‘Árak’, ‘Szoba állapota’ 
és ‘Korlátozások’ 
opciókat egyszerre, vagy 
1-2 kiválasztott opciót. 
Kattintson a 
‘Módosítások mentése’ 
gombra minden rész 
szerkesztése után.

Szobák frissítése csoportosan (2)

Csoportos 
szerkesztés

Kiadandó szobák

Árak

Szoba állapota

Korlátozások

13. oldal



3. fejezet: Szobák megnyitása és 
lezárása

14. oldal



Egy szobát/egységet 
megnyithat vagy 

lezárhat, ha a piros vagy 
zöld színű cellára kattint.

A cellák pirosra váltanak, 
ha a szoba nem 
foglalható azon a napon. 
A zöld szín azt jelzi, hogy 
a szoba nyitva és 
foglalható.

Szobák megnyitása vagy lezárása

Red A szoba nem 
foglalható

A szoba foglalható

A szoba 
foglalható, de 
korlátozások 
vonatkoznak rá.

Kattintás

15. oldal



A csoportos szerkesztés 
másik módja a 

‘Csoportos szerkesztés’ 
gombra kattintva érhető 

a szobanév alatt. 

A felugró ablakban, 
válassza ki a dátumokat 
és a hét napjait, amiket 
módosítani kíván.

Itt szerkesztheti a 
‘Kiadandó szobák’, 
‘Árak’, ‘Szoba állapota’ 
és ‘Korlátozások’ 
opciókat egyszerre, vagy 
1-2 kiválasztott opciót. 
Kattintson a 
‘Módosítások mentése’ 
gombra minden rész 
szerkesztése után.

Szobák megnyitása és lezárása csoportosan

Csoportos 
szerkesztés

Kiadandó szobák

Árak

Szoba állapota

Korlátozások

16. oldal



Zárva:
A naptárban lezárta a szobát az adott dátumra

Nincs szabad szoba:
Még nem állította be az elérhetőséget, vagy egészen 
0-ra csökkentette

Nincs ár megadva:
Nem adott meg árat az árkategóriához

Ár lezárva:
A dátumhoz rendelt árkategória zárva van

Teltház:
Az összes szállása, amit a Booking.comon hirdet, elkelt

Blokkoló tényezők
A fent részletezett okok kombinációja akadályozza 
foglalhatóságát

Lehetséges okok, hogy miért nem foglalható szállása

Van, amikor szállása nem foglalható, még akkor is, ha Ön nem így állította be. Ennek több lehetséges oka van. Az okok 
piros címkében jelennek meg naptárában a ‘Szoba állapota’ sorban.

17. oldal



4. fejezet: Árkategóriák 
megnyitása és lezárása

18. oldal



Egy árkategóriát az ‘Ár’ 
cella felső részére 

kattintva tud 
megnyitni/lezárni. 

A felugró ablakban 
választhat a ‘Nyitott’ és 

‘Lezárt’ opciók közül.

Kattintson a ‘Mentés’ 
gombra ha végzett.

Árkategóriák megnyitása/lezárása egyenként

Red

White

Nem foglalható 
árkategória

Foglalható 
árkategória

Foglalható 
árkategória, de 
korlátozások 
vonatkoznak rá.

Megnyitás/ 
Lezárás

Kattintás

Mentés

19. oldal



Árkategóriák csoportos 
megnyitása/lezárása: 

kattintson az első 
dátumra, majd húzza 

a kurzort az utolsó 
módosítani kívánt 

dátumig.

A felugró ablakban 
választhat a ‘Nyitott’ és 

‘Lezárt’ opciók közül.

Kattintson a ‘Mentés’ 
gombra ha végzett.

 

Árkategóriák megnyitása/lezárása csoportosan

Kattintás és 
húzás

Megnyitás/
Lezárás

Piros

Fehér

Nem foglalható 
árkategória

Foglalható 
árkategória

Foglalható 
árkategória, de 
korlátozások 
vonatkoznak rá..

Mentés

20. oldal



5. fejezet: Korlátozások beállítása 

21. oldal



Definíciók

22. oldal

• Minimum vagy maximum tartózkodás beállítása
Beállíthatja, hogy hány éjszakát foglalhatnak a vendégek

• A tartózkodás érkezéstől számított minimum/maximum hossza
Beállíthatja, hogy legalább vagy legfeljebb hány éjszakára foglalhatnak szobát vagy szállást a 
vendégek aznapi érkezéssel.

• Nincs érkezés/távozás bizonyos dátumokon
Ha a bejelentkezés vagy a kijelentkezés nem lehetséges bizonyos dátumokon, ezeket 
a napokat lezárhatja. Így a vendégek nem foglalhatnak úgy, hogy a be- vagy 
kijelentkezés ezekre a napokra essen (viszont foglalhatják ezeket a napokat, ha ezek 
beleesnek egy hosszabb tartózkodásba).

• Legkorábbi vagy legkésőbbi foglalhatóság
Meghatározhatja, hogy a vendégek legfeljebb mennyivel korábban foglalhatnak.



A korlátozások 
megtekintéséhez, 

válasszon egy szűrőt a 
dátumválasztó mellett.

Korlátozások beállítása egyenként

Kattintson a dátumra, 
amikor a változtatásokat 

szeretné. 

Adja meg az értéket, amit 
a korlátozáshoz szeretne 

kapcsolni.

Nyomja meg az ’Enter’ 
gombot, vagy kattintson a 

cellán kívülre.

A lehetőségek:
Minimum tartózkodás
Maximális tartózkodás
A tartózkodás érkezéstől 
számított minimális hossza
A tartózkodás érkezéstől 
számított maximális hossza
Fix számú éjszaka
Nincs távozás
Nincs érkezés
Legkésőbbi foglalhatóság
Legkorábbi foglalhatóság

Kattintás

Kattintás a 
szűrőre

Megjegyzés: a korlátozások eltérőek lehetnek a fiók típusától függően
Ha további korlátozásokat szeretne felállítani, vegye fel a kapcsolatot a Booking.commal, hogy beállítsuk Önnek.

23. oldal



A csoportos 
változtatásokhoz 

kattintson az első 
dátumra, majd húzza a 

kurzort az utolsó 
módosítani kívánt 

dátumig.

. 

 
 

Korlátozások frissítése csoportosan (1)

A felugró ablakban adja 
meg a kívánt értéket a 

fehér dobozban 
megjelenő korlátozásra.

Kattintson a Mentés 
gombra az új ár 
elmentéséhez. 

Kattintás és 
húzás

Kattintás a 
szűrőre

Mentés

24. oldal

Korlátozás 
megadása



A csoportos szerkesztés 
másik módja, a 

‘Csoportos szerkesztés’ 
gombra kattintva érhető 

el a képernyő jobb 
oldalán, a dátumsáv 

alatt. 

A felugró ablakban 
válassza ki a dátumokat 
és a hét napjait, amiket 
módosítani kíván.

Itt szerkesztheti a 
‘Kiadandó szobák’, 
‘Árak’, ‘Szoba állapota’ 
és ‘Korlátozások’ 
opciókat egyszerre, vagy 
1-2 kiválasztott opciót. 
Kattintson a 
‘Módosítások mentése’ 
gombra minden rész 
szerkesztése után.

Korlátozások frissítése csoportosan (2)
Csoportos 
szerkesztés

Kiadandó szobák

Árak

Szoba állapota

Korlátozások

25. oldal



Booking.com tippek

26. oldal



Tippek

• Hogy egy szoba foglalható legyen, 

rendelkeznie kell elérhetőséggel és 

beárazott árkategóriával.

• A vendégek 16 hónappal előre tudnak 

foglalni, ezért éljen a lehetőséggel, hogy 

látható és foglalható legyen.

• Hosszútávú elérhetőségét a naptár Éves 

nézet módjában láthatja.

• Vonzzon be különböző ügyfélköröket 

külöböző  árkategóriákkal (pl. nem 

visszatérítendő).

• Töltse le a Pulse alkalmazást, és kezelje 

árait és elérhetőségét bárhol, bármikor.

• Spóroljon idejével, és másolja át árait a 

következő szezonra vagy évre néhány 

kattintással  az Éves Árak Másolásával.

Yearly view

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=hu
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=hu
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=hu
https://www.booking.com/propertyapp.hu.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=hu

