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Beneficiile administrării eficiente
a tarifelor și a disponibilității

Vă creșteți vizibilitatea în 
rezultatele căutării și 

atrageți oaspeți care 
rezervă din timp atunci 

când vă încărcați tarifele și 
disponibilitatea cu până la 

16 luni în avans.

Dedicați mai mult timp 
dezvoltării afacerii și 
mai puțin problemelor 

operaționale.

Atrageți mai multe 
tipuri de clienți prin 

ajustarea ofertei pentru 
mai multe tipuri de 

oaspeți.
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Primii pași

Accesați extranetul.

Dați clic pe tab-ul 
„Calendar și prețuri” 
din partea de sus a 
paginii, apoi dați clic pe 
„Calendar”.
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Calendar și prețuri

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=ro


Capitolul 1: Actualizarea tarifelor

Pag 5



Actualizarea tarifelor individuale

Înainte de a seta prețul, 
asigurați-vă că ați 

selectat „Deschis” 
(pentru rezervări) din 
dreapta calendarului.

Apoi introduceți noul 
preț. 

Dați clic pe „Salvează” 
pentru a confirma 

modificările.   
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Pentru a modifica 
prețurile individuale, 

dați clic pe calendar 
pentru a selectata o 

dată. 

Pentru a aplica 
modificările simultan 

mai multor date, 
introduceți aceste date 

în câmpurile din colțul 
din dreapta sus.

Clic



Pentru a modifica mai 
multe prețuri deodată, 
întâi dați clic pe prima 
dată pe care doriți să o 

schimbați și trageți 
mouse-ul până la ultima 

dată pe care doriți să o 
schimbați.

 

Actualizarea mai multor tarife

Puteți și să completați 
datele dorite în colțul din 

dreapta sus.

Înainte de a seta prețul, 
asigurați-vă că ați 

selectat „Deschis” 
(pentru rezervări) din 
dreapta calendarului.

Dați clic pe Salvează 
pentru a salva prețul 

nou.
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Clic și trageți



Capitolul 2:
Actualizarea calendarului
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Pentru a vă actualiza 
disponibilitatea din 
calendar, dați clic și 

trageți mouse-ul peste 
datele pe care vreți să 

le selectați.
 

Puteți și să selectați 
datele din colțul din 

dreapta sus al paginii.

 

Actualizarea calendarului

Pentru a deschide 
sau a închide 
anumite date din 
formatul lunar al 
calendarului, dați clic 
pe „Deschide” sau 
„Închide” în dreapta 
calendarului. 
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Clic și trageți



Capitolul 3:
Actualizarea restricțiilor 
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Definiții
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• Restricție de durată minimă a sejurului
Vă puteți asigura că oaspeții nu pot rezerva mai puțin de un anumit număr de nopți.

• Închidere sosiri sau plecări în anumite date
Dacă în anumite zile nu puteți face check-in sau check-out pentru oaspeți, le puteți închide 
pentru sosiri sau plecări. Astfel, oaspeții nu pot rezerva un sejur care începe sau se termină în 
acele zile (dar pot rezerva zilele respective în interiorul unei perioade mai mari).

• Perioada minimă de rezervare în avans
Cu cât timp (cel puțin) înainte poate face o rezervare oaspetele.



Actualizarea restricțiilor

Dați clic și trageți pentru 
a selecta datele preferate 
sau introduceți-le în colțul 

din dreapta, sus.

Asigurați-vă că datele 
sunt pe „Deschis” pentru 
rezervări, apoi selectați o 

restricție disponibilă de 
sub preț și modificați-o 

corespunzător.

Dați clic pe „Salvează” 
pentru a salva noua 

restricție. 

Opțiuni disponibile:
Durată min. sejur
Nicio plecare
Nicio sosire
Perioadă min. rezervare în avans

Atenție: Este posibil ca anumite restricții să nu apară la proprietatea dumneavoastră. 
Dacă doriți să setați alte restricții, contactați-ne pentru a vi le activa.

Pag 12

Clic și trageți

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409
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Recomandări
de la Booking.com



Recomandări
• Pentru  ca o cameră sau o unitate să se 

poată rezerva, trebuie să aibă 
disponibilitate și un preț încărcat. 

• Oaspeții pot face rezervări cu maximum 
16 luni în avans, deci asigurați-vă că vă 
oferiți toate ocaziile pentru a fi văzuți și 
rezervați. 

• Verificați-vă disponibilitatea pe termen 
lung comutând calendarul la „Format 
anual”.

• Descărcați aplicația Pulse și 
administrați-vă tarifele și 
disponibilitatea oricând, de oriunde.

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://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.ro.html

