
Memperbarui harga dan ketersediaan Anda

Panduan langkah demi langkah 



Isi

Panduan Anda untuk menambah 
harga dan ketersediaan

● Keuntungan mengelola harga dan ketersediaan (Hlm 3)

● Bab 1: Memperbarui harga (Hlm 5)

● Bab 2: Memperbarui kalender (Hlm 8)

● Bab 3: Memperbarui batasan (Hlm 10)

● Tips dari Booking.com (Hlm 14)

Halaman 2



Keuntungan mengelola harga dan ketersediaan secara efisien

Meningkatkan visibilitas di 

hasil pencarian dan 

menarik pemesan awal 

dengan menambah harga 

dan ketersediaan hingga 

16 bulan lebih awal

Lebih fokus 

mengembangkan bisnis 

Anda dan mengurangi 

masalah operasional

Pikat berbagai tipe 

pemesan dengan 

melayani berbagai tipe 

tamu
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Langkah pertama

Login ke ekstranet.

Klik tab 'Kalender & 
Harga' di bagian atas, 
lalu klik ‘Kalender’.

Halaman 4

‘Kalender & Harga’

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=en_gb
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=en_gb


Bab 1: Memperbarui harga
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Pembaruan harga individual

Sebelum menetapkan 
harga, pastikan untuk 

memilih ‘Buka’ (untuk 
pemesanan) di bagian 

kanan kalender.

Lalu, masukkan harga 
yang baru. 

Klik ‘Simpan’ untuk 
mengkonfirmasi 

perubahan.   
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Untuk mengubah harga 
individual, klik 

kalender untuk memilih 
tanggal. 

Untuk mengubah 
beberapa tanggal 

sekaligus, masukkan 
tanggal di bagian pojok 

kanan atas.

Klik



Untuk mengubah 
beberapa harga 

sekaligus, klik tanggal 
pertama yang ingin 

Anda ubah dan geser 
mouse Anda sampai ke 

tanggal terakhir yang 
ingin Anda ubah.

 

Pembaruan beberapa harga sekaligus

Anda juga bisa mengisi 
tanggal yang diinginkan 

di pojok kanan atas.

Sebelum menetapkan 
harga, pastikan untuk 

memilih ‘Buka’ (untuk 
pemesanan) di bagian 

kanan kalender.

Klik ‘Simpan’ untuk 
mengkonfirmasi 

perubahan.   
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Klik dan geser



Bab 2: Memperbarui kalender 

Halaman 8 



Untuk memperbarui 
ketersediaan Anda di 

kalender, klik dan 
geser di sepanjang 

tanggal-tanggal yang 
ingin dipilih.

 
Anda juga bisa memilih 

tanggal-tanggal di 
pojok kanan atas 

halaman.

 

Memperbarui kalender

Untuk membuka 
atau menutup 
tanggal tertentu 
dalam tampilan 
bulanan, klik ‘Buka’ 
atau ‘Tutup’ di bagian 
kanan kalender.  
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Klik dan geser



Bab 3: Memperbarui batasan

Halaman 10 



Definisi

Halaman 11

• Batasan masa inap minimum
Anda dapat memastikan tamu tidak bisa memesan untuk malam yang kurang dari jumlah 
tertentu.

• Tidak ada check-in atau check-out pada tanggal tertentu
Jika ada hari tertentu di mana Anda tidak bisa mengakomodir tamu check-in atau check-out, 
Anda bisa menutup tanggal tersebut. Dengan begitu, tamu tidak bisa memesan masa inap yang 
dimulai atau diakhiri pada hari-hari tersebut (tapi mereka masih bisa memesan kalau tanggal 
tersebut jatuh di tengah kurun waktu tertentu).

• Reservasi awal minimum
Waktu paling awal ketika tamu dapat membuat pemesanan.



Memperbarui batasan

Klik dan geser untuk 
memilih tanggal, atau 

masukkan di pojok 
kanan atas.

Pastikan tanggal ‘Buka’ 
untuk pemesanan. Lalu, 

pilih salah satu opsi 
batasan yang tersedia di 

bawah harga dan ubah 
sesuai keinginan.

Klik ‘Simpan’ untuk 
menyimpan perubahan 

baru. 

Opsi yang ada:
Masa inap minimum
Tidak ada keberangkatan
Tidak ada kedatangan
Reservasi awal minimum

Catatan: Beberapa tipe batasan mungkin tidak muncul untuk properti Anda. 
Jika Anda ingin mengatur batasan lain, hubungi kami untuk mengaktifkannya.
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Klik dan geser

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409


Tips dari Booking.com

Halaman 13 



Tips

• Sebuah kamar atau unit hanya bisa 

dipesan jika memiliki ketersediaan dan 

harga. 

• Tamu bisa membuat reservasi hingga 16 

bulan lebih awal, jadi pastikan Anda 

memanfaatkan semua peluang untuk 

dilihat dan dipesan. 

• Cek ketersediaan jangka panjang Anda 

dengan mengubah pengaturan kalender 

menjadi  ’Tampilan tahunan’.

• Unduh app Pulse untuk mengelola harga 

dan ketersediaan Anda kapan saja, di 

mana saja.

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=en_gb
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html

