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2. oldal



Az árak és a foglalhatóság 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: Árak frissítése

5. oldal



Árak frissítése egyenként

Mielőtt beállítaná az 
árat, válassza a Nyitott 

(foglalásokra) opciót a 
Naptár mellett.

Adja meg az új árat. 

Kattintson a Mentés 
gombra, a 

módosítások 
megerősítéséhez.   

6. oldal

Ha egyenként szeretné 
frissíteni árait, csak 

egyszerűen kattintson 
egy dátumra a 

Naptárban. 

Ha egyszerre több 
dátumon szeretne 

módosítani, akkor adja 
hozzá a dátumokat a 
jobb felső sarokban 

lévő mezőkben. 

Kattint



A csoportos 
változtatásokhoz 

kattintson az első 
dátumra, majd húzza az 

egeret az utolsó 
módosítani kívánt 

dátumig.

 

Árak frissítése csoportosan

A dátumokat a jobb felső 
sarokban is 

hozzáadhatja.

Mielőtt beállítaná az árat, 
válassz a Nyitott 

(foglalásokra) opciót 
jobbra a Naptár mellett.

Kattintson a Mentés 
gombra az új ár 

megerősítéséhez.   

 

7. oldal

Kattintás és húzás



2. fejezet: Naptár frissítése

8. oldal 



A foglalhatóság 
frissítéséhez a 

naptárban kattintson 
kurzorával egy napra és 

húzza át a kívánt 
napokon.

 
A dátumokat a 

képernyő jobb felső 
sarkában is 

kiválaszthatja.

 

Naptár frissítése

Egyes napok 
megnyitásához vagy 
lezárásához naptára 
havi nézetében, 
kattintson a Nyitott 
vagy Lezárt opcióra a 
naptár a jobb felső 
sarkában.

 

9. oldal 

Kattintás és húzás



3. fejezet: Korlátozások beállítása 

10. oldal 



Meghatározások

11. oldal

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

• 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.



Korlátozások beállítása

Kattintson és húzza át 
kurzorát a kívánt 

dátumokon, vagy adja 
meg a jobb felső 

sarokban.

A dátumoknak 
Nyitottnak kell lennie 

foglalásokra. Ezután 
válassza ki az elérhető 

korlátozások egyikét, és 
módosítsa ennek 

megfelelően.

Kattintson a Mentés 
gombra, hogy mentse 

korlátozását.

A lehetőségek:
Minimum tartózkodás 
Nincs távozás
Nincs érkezés
Legkésőbbi foglalhatóság

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

12. oldal

Kattintás és húzás

https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/213319409


Booking.com tippek

13. oldal



Tippek

• Egy szoba/egység akkor foglalható, ha 

van elérhetősége és ára.

• A vendégek 16 hónappal előre tudnak 

foglalni, ezért éljen a lehetőséggel, hogy 

látható és foglalható legyen.

• Hosszútávú elérhetőségét a naptár Éves 

nézet módjában láthatja.

• Töltse le a Pulse alkalmazást, és kezelje 

árait és elérhetőségét bárhol, bármikor.

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://www.booking.com/propertyapp.hu.html

