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Fiyatlarınızı ve kontenjanınızı etkin şekilde yönetmenin 
avantajları

Fiyatlarınızı ve 
kontenjanınızı 16 ay 
önceden yükleyerek 

arama sonuçlarındaki 
görünürlüğünüzü artırın 

ve erken 
rezervasyonlar alın.

Zamanınızın çoğunu 
operasyonel 

zahmetlerdense 
işletmenizi büyütmeye 

harcayın.

Fırsatlarınızı farklı konuk 
tiplerine göre ayarlayarak 

birçok farklı tip 
rezervasyon alın.
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İlk adımlar

Extranetinize gidin.

Sayfanın üst kısmındaki 
“Fiyatlar ve Kontenjan” 
sekmesine tıklayın ve 
ardından “Takvim”e 
tıklayın.

Sayfa 4

Fiyatlar ve 
Kontenjan

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=tr


1. Bölüm: Fiyatları güncellemek 
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Tekli fiyat değişikliği 
yapmak için imlecinizle 
fiyatın üstünde dolaşın 

ve açılan kutucuğa 
tıklayın. 

Yeni fiyatı girin ve 
“Enter” tuşuna ya da 

hücrenin dışına tıklayın.

Tekli fiyat güncellemeleri

Tıkla

Bir sonraki hücreye 
geçmek için ister 

klavyenizdeki “TAB” 
tuşuna basabilir, 

isterseniz de farenizle 
ilk yaptığınızı tekrar 

edebilirsiniz.
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Fiyatlarda toplu değişiklik 
yapmak için değiştirmek 

istediğiniz ilk tarihe 
tıklayın ve farenizi 

değiştirmek istediğiniz 
son tarihe kadar 

sürükleyin.

Toplu fiyat güncellemeleri (1)

Tıkla ve sürükle

Açılır penceredeki beyaz 
kutucuğa seçtiğiniz tarih 

aralığı için belirlediğiniz 
fiyatı girin.

Yeni fiyatınızı kaydetmek 
için “Kaydet”e tıklayın. 

 

Fiyat gir

Değişiklikleri kaydet
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Açılır pencereden, 
düzenlemek istediğiniz 
hafta günlerini ve tarihleri 
seçin.

“Satılacak Odalar”, 
“Fiyatlar”, “Oda 
durumu” ve 
“Kısıtlamalar”ı tek bir 
seferde düzenleyebilir 
veya bir ya da iki seçeneği 
düzenleyebilirsiniz. Her 
bölümü düzenledikten 
sonra “Değişiklikleri 
kaydet”e tıklayın.

Toplu değişiklik 
yapmanın başka bir yolu 

ise ekranınızın sağ 
tarafında, tarih 

çubuğunun altındaki 
“Toplu düzenleme”ye 

tıklamaktır. 

Toplu fiyat güncellemeleri (2)

Satılacak odalar

Fiyatlar

Oda durumu

Kısıtlamalar
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Farklı kontenjanlar için 
fiyatlarınızı 

görüntülemek için 
tarih seçiminin 

yanından bir filtre 
seçin.

Farklı kontenjanlar için 
fiyatları düzenlemek 

için bir ödeme 
planının altındaki 

“Kontenjan fiyatını 
düzenle”ye tıklayın. 

Açılır pencereden 
“Önerilen” ya da “Özel” 
seçeneğine tıklayın.

Esas kontenjanınızdan daha 
düşük/daha yüksek 
kontenjanlar veya 
indirim/premium yüzdeleri 
belirleyebilirsiniz.

Kontenjan temelli 
fiyatlandırma kurulumunuzu 
tamamlamak için 
“Değişiklikleri Kaydet”e 
tıklayın.

Kontenjan fiyatı güncellemeleri 

Açık/Kapalı

İndirim %si

Düzenlemek için 
tıkla

Filtreye tıkla

NOT: Bu özellik bir ya da daha fazla fiyat planınızda mevcut değilse lütfen bu özelliği sizin adınıza etkinleştirmesi için Booking.com’la iletişime geçin.
İPUCU: Promosyon uyguluyorsanız tarih seçiminin yanında bir  “Promosyonlar” filtresi olacaktır. Promosyonlarınızı görüntülemek için buna 
tıklayabilirsiniz.
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2. Bölüm: Kontenjanı güncellemek 
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Tekli oda ve birim 
değişiklikleri yapmak 

için imlecinizle odaların 
üstünde dolaşın ve 

açılan kutucuğa 
tıklayın.

Satışa sunmak 
istediğiniz oda veya 

birim sayısını girin ve 
“Enter”a ya da 

hücrenin dışına tıklayın.

 

Tekli oda güncellemeleri

Tıkla

Bir sonraki hücreye 
geçmek için ister 

klavyenizdeki “TAB” 
tuşuna basabilir, 

isterseniz de farenizle 
ilk yaptığınızı tekrar 

edebilirsiniz.
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Fiyatlarda toplu değişiklik 
yapmak için değiştirmek 

istediğiniz ilk tarihe 
tıklayın ve farenizi 

değiştirmek istediğiniz son 
tarihe kadar sürükleyin.

Toplu oda güncellemeleri (1)

Tıkla ve sürükle

Açılır penceredeki beyaz 
kutucuğa seçtiğiniz tarih 

aralığı için satışa 
sunacağınız oda veya 

birim sayısını girin.

Yeni kontenjanınızı 
kaydetmek için “Kaydet”e 

tıklayın.
 
 

Değer gir

Değişiklikleri 
kaydet
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Toplu değişiklik 
yapmanın başka bir yolu 

ise ekranınızın sağ 
tarafında, tarih 

çubuğunun altındaki 
“Toplu düzenleme”ye 

tıklamaktır.

Açılır pencereden, 
düzenlemek istediğiniz 
hafta günlerini ve tarihleri 
seçin.

“Satılacak Odalar”, 
“Fiyatlar”, “Oda 
durumu” ve 
“Kısıtlamalar”ı tek bir 
seferde düzenleyebilir 
veya bir ya da iki seçeneği 
düzenleyebilirsiniz. Her 
bölümü düzenledikten 
sonra “Değişiklikleri 
kaydet”e tıklayın.

Toplu oda güncellemeleri (2)

Toplu 
düzenleme

Satılacak odalar

Fiyatlar

Oda durumu

Kısıtlamalar
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3. Bölüm: Odaları açmak ve 
kapamak 
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Yeşil ya da kırmızı renkli 
hücrelere tıklayarak bir 
oda veya birimi açabilir 

ya da kapatabilirsiniz. 

Bir oda veya birimin 
müsaitliğini belirli bir gün 
için kapattığınızda hücre 
kırmızı olur. Yeşil renk ise 
odanın açık ve rezerve 
edilebilir olduğu 
anlamına gelir.

Bir odayı açmak veya kapamak

Red Oda konuklar tarafından 
rezerve edilemez 

Oda konuklar 
tarafından rezerve 
edilebilir 
Oda konuklar 
tarafından rezerve 
edilebilir ancak 
belirli kısıtlamalar 
vardır.

Tıkla
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Toplu değişiklik 
yapmanın başka bir yolu 
ise oda adının altındaki 

“Toplu düzenleme”ye 
tıklamaktır.

Açılır pencereden, 
düzenlemek istediğiniz 
hafta günlerini ve tarihleri 
seçin.

“Satılacak Odalar”, 
“Fiyatlar”, “Oda 
durumu” ve 
“Kısıtlamalar”ı tek bir 
seferde düzenleyebilir 
veya bir ya da iki seçeneği 
düzenleyebilirsiniz. Her 
bölümü düzenledikten 
sonra “Değişiklikleri 
kaydet”e tıklayın.

Birden fazla odayı açmak veya kapamak

Toplu 
düzenleme

Satılacak odalar

Fiyatlar

Oda durumu

Kısıtlamalar
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Kapalı:
Odanızı kasten kapattınız

Envanter yok:
Müsaitliği belirlemediniz veya “0”a indirdiniz

Eksik fiyat
Fiyat plan(lar)ınıza fiyat eklemediniz

Kapalı fiyat
Söz konusu tarih için ödeme plan(lar)ınız kapalı

Tükendi:
Booking.com’da satışa sunduğunuz odaların 
tamamı rezerve edildi.

Birden fazla engel
Yukarıdaki sebeplerin birleşimi rezerve edilemez 
olduğunuz anlamına gelir.

Tesisinizin rezerve edilemez olmasının sebepleri

Bazen odanızı kapatmamış olmanıza rağmen rezerve edilemeyebilir. Bunun birkaç muhtemel sebebi 
vardır. Sebepler takviminizdeki “Oda durumu” satırındaki kırmızı etiketin içinde görünür.
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4. Bölüm: Fiyat planı açmak ve 
kapamak 
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“Fiyat” hücresinin üst 
yarısına tıklayarak bir 

fiyat planı açabilir veya 
kapatabilirsiniz. 

Açılır pencereden “Aç” 
veya “Kapat” seçeneğini 

işaretleyebilirsiniz.

Tamamlamak için 
“Kaydet”e tıklayın.

Bir fiyat planını açmak veya kapamak

Kırmızı

Beyaz

Ödeme planı konuklar 
için rezerve edilemez 

Ödeme planı 
konuklar için 
rezerve edilebilir

Ödeme planı 
konuklar için 
rezerve edilebilir 
ancak belirli 
kısıtlamalar 
vardır

Aç/Kapa

Tıkla

Değişiklikleri kaydet
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Fiyat planını toplu 
olarak açmak veya 

kapatmak için 
değiştirmek istediğiniz 

ilk tarihe tıklayın ve 
farenizi değiştirmek 

istediğiniz son tarihe 
kadar sürükleyin.

Açılır pencereden “Aç” 
veya “Kapat” 

seçeneğini 
işaretleyebilirsiniz.

Tamamlamak için 
“Kaydet”e tıklayın.

 

Birden fazla fiyat planını açmak 
veya kapatmak

Tıkla ve sürükle

Aç/Kapa
Red

White

Ödeme planı konuklar 
için rezerve edilemez 

Ödeme planı 
konuklar için 
rezerve edilebilir
Ödeme planı 
konuklar için 
rezerve edilebilir 
ancak belirli 
kısıtlamalar 
vardır

Değişiklikleri kaydet
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5. Bölüm: Kısıtlamaları 
güncellemek 
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Tanımlar

Sayfa 22

• Minimum, maksimum veya kesin süreli konaklama
Konukların rezerve edebilecekleri belirli konaklama süreleri belirleyebilirsiniz.

• Girişten itibaren minimum ve maksimum konaklama süresi kısıtlaması
Konukların giriş tarihinden itibaren tesisinizden veya odanızdan rezerve edebileceği minimum ve 
maksimum gece sayısını belirleyebilirsiniz.

• Belirli tarihlerde giriş veya çıkış yok
Konukların giriş veya çıkış işlemlerini yapamayacağınız belirli günler varsa bu günleri girişe veya 
çıkışa kapatabilirsiniz. Böylece konuklar belirlediğiniz tarihlerde başlayan ya da biten bir 
rezervasyon yapamazlar (ancak günler daha geniş bir tarih aralığına denk gelirse konuklar yine 
de bu günleri rezerve edebilirler).

• Minimum and maksimum önceden rezervasyon
Konukların rezervasyon yapabilecekleri en erken ve en son tarihler.



Kısıtlamalarınızı 
görüntülemek için tarih 

seçiminin yanından bir 
filtre seçin.

Tekli kısıtlamaları güncellemek

Değişiklik yapmak 
istediğiniz tarihin üzerine 

tıklayın. 

Spesifik kısıtlama için 
belirlemek istediğiniz 

değeri girin.

“Enter” tuşuna veya 
hücrenin dışına tıklayın

Mevcut seçenekler:
Min. Konaklama Süresi 
Maks. Konaklama Süresi
Giriş sonrası Min. Konaklama Süresi
Giriş sonrası Maks. Konaklama Süresi
Kesin Süreli Kalış 
Çıkış Yok
Giriş Yok
Min. Önceden rezervasyon
Maks. Önceden rezervasyon

Tıkla

Filtreye tıkla

NOT: Bazı kısıtlamalar tesisinizde görünmeyebilir. Diğer kısıtlama tiplerini de kurmak isterseniz lütfen sizin adınıza 
etkinleştirmesi için Booking.com’la iletişime geçin.
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Kısıtlamalarda toplu 
olarak değişiklik yapmak 

için değiştirmek 
istediğiniz ilk tarihe 
tıklayın ve farenizi 

değiştirmek istediğiniz 
son tarihe kadar 

sürükleyin.

 

 
 

Birden fazla kısıtlamayı güncellemek (1)

Açılır penceredeki beyaz 
kutucuğa spesifik 

kısıtlama için belirlediğiniz 
değeri girin.

Yeni kısıtlamanızı 
kaydetmek için 

“Değişiklikleri kaydet”e 
tıklayın.

Tıkla ve sürükle

Filtreye tıkla

Değişiklikleri kaydet
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Değer gir



Toplu değişiklik 
yapmanın başka bir yolu 

ise ekranınızın sağ 
tarafında, tarih 

çubuğunun altındaki 
“Toplu düzenleme”ye 

tıklamaktır.

Açılır pencereden, 
düzenlemek istediğiniz 
hafta günlerini ve tarihleri 
seçin.

“Satılacak Odalar”, 
“Fiyatlar”, “Oda 
durumu” ve 
“Kısıtlamalar”ı tek bir 
seferde düzenleyebilir 
veya bir ya da iki seçeneği 
düzenleyebilirsiniz. Her 
bölümü düzenledikten 
sonra “Değişiklikleri 
kaydet”e tıklayın.

Birden fazla kısıtlamayı güncellemek (2)
Toplu değişiklikler

Satılacak odalar

Fiyatlar

Oda durumu

Kısıtlamalar
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Booking.com’dan ipuçları
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İpuçları
• Bir oda veya birimin rezerve edilebilir 

olması için müsaitliğinin ve fiyata sahip 
bir fiyat planının olması gerekir. 

• Konuklar 16 ay öncesinden rezervasyon 
yapabilirler. Dolayısıyla görünmek ve 
rezervasyon almak için kendinize her 
fırsatı tanıdığınızdan emin olun. 

• Takviminizi “Yıllık görünüm”e 
değiştirerek uzun süreli müsaitliğinize 
göz atın.

• Farklı fiyat planları (ör. iade yapılmaz) 
kurarak farklı konuk tiplerini kendinize 
çekin.

• Pulse uygulamasını indirerek 
fiyatlarınızı ve müsaitliğinizi her zaman 
her yerden yönetin.

• Yıllık Fiyatları Kopyalama aracı 
sayesinde birkaç tık ile gelecek yıl veya 
sezon uygulayacağınız fiyatları 
kopyalayın ve zamandan tasarruf edin.

Yıllık görünüm

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

