
Actualizarea tarifelor și a disponibilității

Un ghid pas-cu-pas



Sumar

Ghidul dumneavoastră pentru 
adăugarea tarifelor și disponibilității

● Beneficiile administrării tarifelor și disponibilității (Pag 3)

● Capitolul 1: Actualizarea tarifelor  (Pag 5)

● Capitolul 2: Actualizarea disponibilității (Pag 10)

● Capitolul 3: Deschiderea și închiderea camerelor (Page 14)

● Capitolul 4: Deschiderea și închiderea planurilor tarifare 

(Pag 18)

● Capitolul 5: Actualizarea restricțiilor (Pag 21)

● Recomandări de la Booking.com (Pag 27)

Pag 2



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 „Tarife 
și disponibilitate” din 
partea de sus a paginii, 
apoi dați clic pe 
„Calendar”.
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Tarife și 
disponibilitate

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


Capitolul 1: Actualizarea tarifelor
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Pentru a modifica tarifele 
individuale, pur și simplu 
plimbați mouse-ul peste 

preț și dați clic pe 
chenarul care apare. 

Introduceți noul preț și 
apăsați tasta Enter sau 

dați clic în exteriorul 
chenarului.

Actualizarea prețurilor individuale

Clic

Pentru a trece la 
următorul chenar, 

apăsați tasta TAB și 
repetați același pas cu 

mouse-ul.  
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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 prețuri (1)

Clic și trageți

În fereastra care apare, 
introduceți prețul pe care 

vreți să îl setați pentru 
intervalul de timp 

selectat în chenarul alb.

Dați clic pe Salvează 
pentru a salva prețul 

nou.
 

Introduceți prețul

Salvați modificările
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Un alt mod de a face 
editări multiple este să 

dați clic pe „Editare 
multiplă” în partea din 

dreapta a ecranului, sub 
bara cu date.

În chenarul care apare, 
selectați datele și zilele 
săptămânii pe care vreți 
să le editați.

Puteți edita simultan 
„Camere de vânzare”, 
„Prețuri”, „Status 
cameră” și „Restricții” 
sau să alegeți una sau 
două opțiuni. Dați clic pe 
„Salvează modificări” 
după editarea fiecărei 
secțiuni.

Actualizarea mai multor prețuri (2)

Camere de 
vânzare

Prețuri

Status cameră

Restricții
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Pentru a vizualiza 
prețurile în funcție de 

numărul de oaspeți, 
selectați un filtru de 

lângă selectorul de 
date.

Pentru a edita 
prețurile în funcție de 

numărul de oaspeți, 
dați clic pe „Editare 

preț în funcție de nr. 
de persoane” sub un 

plan tarifar. 

Actualizarea prețurilor în funcție de numărul de oaspeți

În chenarul care apare, 
selectați „Recomandate” 
sau „Personalizate”.

Puteți defini un 
discount/procent 
premium sau număr de 
oaspeți mai mare/mai mic 
decât cel de bază.

Dați clic pe „Salvează 
modificări” pentru a finaliza 
setarea prețurilor în funcție 
de numărul de oaspeți.

Activare/dezactivare

Discount %

Clic pentru 
editare

Clic pe filtru

ATENȚIE: Dacă nu aveți această funcție disponibilă pentru (unul dintre) planurile tarifare, vă rugăm contactați Booking.com pentru a o 
activa.
PONT: Dacă aveți promoții, va apărea un filtru de „Promoții” lângă selectorul de date. Puteți da clic pentru a vedea promoțiile.
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Capitolul 2:
Actualizarea disponibilității 
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Pentru a modifica 
fiecare cameră sau 

unitate în parte, 
plimbați mouse-ul 

peste camere și dați clic 
pe chenarul care 

apare.

Introduceți numărul de 
camere sau unități pe 

care doriți să le vindeți 
și apăsați tasta Enter 

sau dați clic în 
exteriorul chenarului.

 

Actualizarea camerelor (unităților) individuale

Clic

Pentru a trece la 
următoarea celulă, 
apăsați tasta Tab și 
repetați același pas cu 
mouse-ul. 
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Pentru a modifica mai 
multe camere aflate la 

vânzare, dați clic pe prima 
dată pe care vreți să o 

modificați și trageți 
mouse-ul până la ultima 

dată pe care o vreți 
modificată.

 
 

Actualizarea mai multor camere (1)

Clic și trageți

În chenarul care apare, 
introduceți numărul de 

camere sau unități pe care 
vreți să le vindeți în 

intervalul selectat în 
chenarul alb.

Dați clic pe „Salvează” 
pentru a salva noile 

disponibilități.

 
 

Introduceți valoarea

Salvați modificările
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O altă modalitate de a 
face modificări multiple 

este să dați clic pe 
„Editare multiplă” în 

partea dreaptă a 
ecranului, sub bara cu 

date.

În chenarul care apare, 
selectați datele și zilele 
săptămânii pe care vreți 
să le editați.

Puteți edita simultan 
„Camere la vânzare”, 
„Prețuri”, „Status 
cameră” și „Restricții” 
sau alegeți una sau două 
opțiuni. Dați clic pe 
„Salvează modificări” 
după editarea fiecărei 
secțiuni.

Actualizarea mai multor camere (2)

Editare multiplă

Camere la vânzare

Prețuri

Status cameră

Restricții
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Capitolul 3:
Deschiderea și închiderea 
camerelor 
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Puteți închide sau 
închide o cameră sau o 

unitate dând clic pe 
celula verde și roșie.

Celula devine roșie dacă 
închideți disponibilitatea 
pentru acea cameră sau 
unitate pentru acea zi. 
Verdele înseamnă că 
respectiva cameră este 
deschisă și se poate 
rezerva.

Deschiderea și închiderea unei camere

Red Camera nu poate fi 
rezervată de oaspeți

Camera poate fi 
rezervată de 
oaspeți

Camera poate fi 
rezervată de 
oaspeți, dar are 
restricții active.

Clic
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Un alt mod de a edita 
mai multe camere este 
să dați clic pe „Editare 

multiplă” sub un nume 
de cameră.

În fereastra care apare, 
selectați datele și zilele 
săptămânii pe care vreți 
să le editați.

Puteți edita simultan 
„Camere la vânzare”, 
„Prețuri”, „Status 
cameră” și „Restricții” 
sau alegeți una sau două 
opțiuni. Dați clic pe 
„Salvează modificări” 
după editarea fiecărei 
secțiuni.

Deschiderea și închiderea mai multor camere

Editare multiplă

Camere la vânzare

Prețuri

Status cameră

Restricții
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Închis(ă):
Ați închis intenționat camera

Fără inventar:
Nu ați stabilit disponibilitatea sau ați redus-o la 0.

Lipsește prețul
Nu ați adăugat niciun preț la planul/planurile tarifar(e).

Tarif închis
Aveți planurile tarifare închise în data respectivă

Epuizat(ă)
Toate camerele pe care le vindeți pe Booking.com v-au fost 
rezervate.

Blocaje multiple
O combinație a camerelor de mai sus înseamnă că 
proprietate nu vă poate fi rezervată.

Cauze pentru care nu vă poate fi rezervată proprietatea

Uneori este posibil să nu vă poată fi rezervată camera/unitatea, chiar când nu ați închis-o. Sunt mai multe cauze posibile, care apar cu 
eticheta roșie pe rândul „Status cameră” din calendar.
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Capitolul 4:
Deschiderea și închiderea 
planurilor tarifare
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Puteți închide sau 
deschide un plan tarifar 

dând clic în jumătatea de 
sus a căsuței „Preț”.

În fereastra care apare, 
selectați „Închide” sau 

„Deschide”. 

Dați clic pe „Salvează” ca 
să finalizați.

Deschiderea sau închiderea unui plan tarifar

Roșu

Alb

Planul tarifar nu poate 
fi rezervat de oaspeți

Planul tarifar poate 
fi rezervat de 
oaspeți
Planul tarifar 
poate fi rezervat 
de oaspeți, dar 
are restricții 
active.

Închide/deschide

Clic

Salvează modificări
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Pentru a 
deschide/închide un 

plan tarifar pe mai 
multe date, dați clic pe 

prima dată pe care vreți 
să o modificați și 

trageți mouse-ul până 
la ultima dată pe care 

vreți să o modificați.

În fereastra care apare, 
selectați „Închide” sau 

„Deschide”. 

Dați clic pe „Salvează” 
ca să finalizați.

 

Deschiderea sau închiderea mai multor planuri tarifare

Clic și trage

Deschide/închide
Roșu

Alb
Salvează modificări
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Planul tarifar nu poate 
fi rezervat de oaspeți

Planul tarifar poate 
fi rezervat de 
oaspeți
Planul tarifar 
poate fi rezervat 
de oaspeți, dar 
are restricții 
active.



Capitolul 5:
Actualizarea restricțiilor
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Definiții

Pag 22

• Sejur minim, maxim sau exact
Puteți seta anumite durate ale sejururilor rezervate de oaspeți.

• Restricție de durată minimă sau maximă a sejurului după sosire
Puteți seta numărul minim și maxim de nopți pe care un oaspete le poate rezerva la proprietatea 
dumneavoastră când face rezervarea în data sosirii.

• 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 și maximă de rezervare în avans
Cu cât timp (cel puțin sau cel mult) înainte poate face o rezervare oaspetele.



Pentru  a vă vedea restricțiile, 
selectați un filtru de lângă 

selectorul de date.

Actualizarea restricțiilor individuale 

Dați clic pe data la care 
doriți să faceți modificări.

Introduceți valoarea pe 
care o doriți pentru 

respectiva restricție.

Apăsați tasta Enter sau 
dați clic în exteriorul 

chenarului

Opțiuni disponibile:
Durată min. sejur
Durată max. sejur
Durată min. sejur după sosire
Durată max. sejur după sosire
Sejur exact 
Nicio plecare
Nicio sosire
Perioadă min. rezervare în avans
Perioadă max. rezervare în avans

Clic

Clic pe filtru

ATENȚIE: Este posibil să nu vedeți anumite restricții la proprietatea dvs. Dacă doriți să setați alte tipuri de restricții, 
vă rugăm contactați Booking.com, ca să vi le activeze.
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Pentru a modifica 
restricțiile pentru mai 

multe date, dați clic pe 
prima dată pe care doriți 
să o modificați și trageți 
mouse-ul la ultima dată 

pe care doriți să o 
modificați. 

 
 

Actualizarea mai multor restricții (1)

În fereastra care apare, 
introduceți valoarea pe 

care doriți să o setați 
pentru respectiva 

restricție în chenarul alb.

Dați clic pe „Salvează 
modificările” pentru a vă 

salva restricția.

Clic și trageți

Click on filter

Salvați modificările
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Introduceți valoarea



Un alt mod de a face 
modificări multiple este 

să dați clic pe „Editare 
multiplă” în dreapta 

ecranului, sub bara cu 
date.

În fereastra care apare, 
selectați datele și zilele 
săptămânii pe care vreți 
să le editați.

Puteți edita simultan 
„Camere la vânzare”, 
„Prețuri”, „Status 
cameră” și „Restricții” 
sau alegeți una sau două 
opțiuni. Dați clic pe 
„Salvează modificări” 
după editarea fiecărei 
secțiuni.

Actualizarea mai multor restricții (2)
Editări multiplă

Camere la 
vânzare

Prețuri

Status cameră

Restricții
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Recomandări
de la Booking.com
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Format anual/lunar

Recomandări
• Pentru  ca o cameră sau o unitate să se poată 

rezerva, trebuie să aibă disponibilitate și un 
plan tarifar cu 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”. Sau 
comutați la „Format lunar” ca să vedeți și 
administrați Tarifele și disponibilitatea per 
lună

• Atrageți mai multe tipuri de oaspeți setând 
planuri tarifare diferite (de ex., 
nerambursabile).

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

• Economisiți timp și copiați-vă tarifele pentru 
anul sau sezonul următor prin câteva clicuri, 
prin instrumentul „Copiați tarifele anuale”.

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/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=ro
https://www.booking.com/propertyapp.ro.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

