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Lợi ích của việc quản lý hiệu quả giá và tình trạng phòng trống

Tăng độ hiện diện trong 
trang kết quả tìm kiếm và 
thu hút khách đặt phòng 

sớm bằng cách đăng tải giá 
& tình trạng phòng trống 

trước đến 16 tháng.

Dành nhiều thời gian hơn 
để phát triển kinh doanh 
và giảm khối lượng công 

việc điều hành.

Thu hút các đối tượng 
khách đặt phòng khác 

nhau bằng cách điều chỉnh 
giá cho các đối tượng khách 

khác nhau.
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Các bước đầu tiên

Vào extranet.

Nhấp vào mục “Giá & 
Tình trạng phòng 
trống” ở đầu trang, rồi 
nhấn vào “Lịch”.

Trang 4

Giá & Tình trạng 
phòng trống

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=vi
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=vi
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=vi


Chương 1: Cập nhật giá 

Trang 5



Để thay đổi từng giá 
riêng, Quý vị chỉ cần di 

chuột lên trên giá đó và 
nhấp vào ô sẽ xuất hiện.

Gõ giá mới vào và nhấn 
“Enter” hoặc nhấp đâu 

đó phía ngoài ô đó.

Cập nhật từng giá riêng

Nhấp 

Để di chuyển qua ô tiếp 
theo, Quý vị hãy nhấn 

nút “TAB” trên bàn 
phím hoặc lập lại bước 

trên bằng chuột của 
mình. 
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Để thay đổi nhiều giá 
cùng lúc, Quý vị vui lòng 
nhấp vào ngày đầu tiên 
mình muốn đổi rồi kéo 

chuột đến ngày cuối 
cùng muốn đổi.

 

Cập nhật nhiều giá cùng lúc (1)

Nhấp và kéo

Trong cửa sổ pop-up 
hiện lên, hãy nhập giá 
Quý vị muốn đặt cho 

khung thời gian đã chọn 
trong ô màu trắng.

Nhấn Lưu để lưu giá 
mới.

 

Nhập giá

Lưu thay đổi
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Một cách khác để thay 
đổi nhiều giá cùng lúc là 

nhấp vào “Chỉnh sửa 
nhiều mục” nằm bên 
phải màn hình Quý vị, 
phía dưới thanh ngày 

tháng.

Trong cửa sổ pop-up hiện 
lên, chọn ngày tháng và 
những ngày trong tuần 
Quý vị muốn chỉnh sửa.

Quý vị có thể điều chỉnh 
“Phòng để bán”, “Giá”, 
“Trạng thái phòng” và 
“Giới hạn” cùng một lúc, 
hoặc chọn một hay hai 
lựa chọn. Nhấn “Lưu 
thay đổi” sau khi chỉnh 
sửa từng phần.

Cập nhật nhiều giá cùng lúc (2)

Phòng để bán

Giá

Trạng thái 
phòng

Giới hạn
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Để xem giá theo số 
lượng khách khác 

nhau, vui lòng chọn bộ 
lọc nằm cạnh tính 

năng chọn ngày.

Để chỉnh sửa giá theo 
số lượng khách khác 
nhau, hãy nhấp vào 

“Chỉnh sửa giá theo 
số lượng khách” nằm 

dưới loại giá. 

Cập nhật giá theo số khách

Trong cửa sổ pop-up hiện 
lên, chọn “Được gợi ý” hoặc 
“Tùy chọn”.

Quý vị có thể xác định thay 
đổi giá khi có số lượng 
khách thấp hơn/cao hơn số 
lượng khách cơ bản của 
mình.

Nhấp vào “Lưu thay đổi” để 
hoàn tất việc thiết lập giá 
dựa trên số lượng khách.

Bật/Tắt

% giảm giá

Nhấp để chỉnh sửa

Nhấp để lọc

LƯU Ý: Nếu Quý vị không được bật tính năng này cho (một trong) (những) loại giá của mình, vui lòng liên hệ Booking.com để chúng tôi 
bật cho Quý vị. 
MẸO: Nếu Quý vị có khuyến mãi, bộ lọc “Khuyến mãi” sẽ xuất hiện kế bên tính năng chọn ngày. Quý vị có thể nhấp vào để xem.
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Chương 2: Cập nhật tình trạng 
phòng trống 
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Để thay đổi từng phòng 
hay căn, Quý vị chỉ cần 

di chuột lên trên 
phòng đó và nhấp vào 

ô sẽ xuất hiện.

Gõ số phòng/căn Quý vị 
muốn bán và nhấn 

“Enter” hoặc nhấp đâu 
đó phía ngoài ô đó.

 

Cập nhật từng phòng riêng

Nhấp

Để di chuyển qua ô tiếp 
theo, Quý vị hãy nhấn 

nút “TAB” trên bàn 
phím hoặc lập lại bước 

trên bằng chuột của 
mình.  
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Để thay đổi các phòng để 
bán cùng lúc, Quý vị vui 

lòng nhấp vào ngày đầu 
tiên mình muốn đổi rồi 

kéo chuột đến ngày cuối 
cùng muốn đổi.

 
 

Cập nhật nhiều phòng cùng lúc (1)

Nhấp và kéo

Trong cửa sổ pop-up hiện 
lên, hãy nhập số 

phòng/căn Quý vị muốn 
bán cho khung thời gian 

đã chọn trong ô màu 
trắng.

Nhấn Lưu để lưu tình 
trạng phòng trống mới.Nhập giá trị

Lưu thay đổi
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Một cách khác để thay 
đổi nhiều phòng/căn 
cùng lúc là nhấp vào 

“Chỉnh sửa nhiều mục” 
nằm bên phải màn hình 
Quý vị, phía dưới thanh 

ngày tháng.

Trong cửa sổ pop-up hiện 
lên, chọn ngày tháng và 
những ngày trong tuần 
Quý vị muốn chỉnh sửa.

Quý vị có thể điều chỉnh 
“Phòng để bán”, “Giá”, 
“Trạng thái phòng” và 
“Giới hạn” cùng một lúc, 
hoặc chọn một hay hai 
lựa chọn. Nhấn “Lưu 
thay đổi” sau khi chỉnh 
sửa từng phần.

Cập nhật nhiều phòng cùng lúc (2)

Chỉnh sửa nhiều mục

Phòng để bán

Giá

Trạng thái 
phòng

Giới hạn
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Chương 3: Mở và đóng phòng 
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Quý vị có thể mở hoặc 
đóng phòng/căn bằng 

cách nhấp vào ô màu đỏ 
hay xanh lục. 

Ô sẽ biến thành đỏ nếu 
Quý vị đóng phòng/căn 
đó cho ngày đó. Xanh lục 
nghĩa là phòng mở và có 
thể bán.

Mở hoặc đóng một phòng 
của một ngày

Red Phòng khách không 
thể đặt

Phòng khách có thể 
đặt

Phòng khách có 
thể đặt, nhưng có 
thiết lập giới hạn.

Nhấp
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Một cách khác để thay 
đổi nhiều phòng/căn 
cùng lúc là nhấp vào 

“Chỉnh sửa nhiều mục” 
nằm dưới tên phòng.

Trong cửa sổ pop-up hiện 
lên, chọn ngày tháng và 
những ngày trong tuần 
Quý vị muốn chỉnh sửa.

Quý vị có thể điều chỉnh 
“Phòng để bán”, “Giá”, 
“Trạng thái phòng” và 
“Giới hạn” cùng một lúc, 
hoặc chọn một hay hai 
lựa chọn. Nhấn “Lưu 
thay đổi” sau khi chỉnh 
sửa từng phần.

Mở hoặc đóng phòng
của nhiều ngày

Chỉnh sửa nhiều mục

Phòng để bán

Giá

Trạng thái 
phòng

Giới hạn
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Đóng:
Quý vị đã chủ động đóng phòng

Không có phòng:
Quý vị chưa thiết lập tình trạng phòng trống hay 
đã giảm phòng xuống còn “0”

Thiếu giá:
Quý vị chưa thêm giá vào (các) loại giá

Giá đã đóng:
(Các) loại giá cho ngày đó đã đóng

Đã bán hết:
Các phòng Quý vị để bán trên Booking.com đã 
được đặt hết.

Bị nhiều giới hạn
Kết hợp của vài lý do trên đây khiến khách không 
thể đặt tại chỗ nghỉ.

Những lý do vì sao khách không thể đặt tại chỗ nghỉ

Thỉnh thoảng khách không thể đặt được phòng Quý vị, ngay cả khi Quý vị không đóng phòng đó. Có vài lý do để 
giải thích. Lý do này sẽ được hiển thị trong nhãn màu đỏ nằm trên hàng “Trạng thái phòng” trong lịch của Quý vị.
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Chương 4: Mở và đóng các 
loại giá 
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Quý vị có thể đóng hoặc 
mở một loại giá bằng 

cách nhấp vào phần nửa 
trên của ô “Giá”. 

Trong cửa sổ pop-up 
hiện ra, Quý vị có thể 

chọn “Đóng” hoặc “Mở”.

Nhấp “Lưu” để hoàn tất.

Mở hoặc đóng một loại giá

Red

White

Loại giá khách 
không thể đặt

Loại giá khách có 
thể đặt

Loại giá khách có 
thể đặt, nhưng 
có thiết lập giới 
hạn.

Mở/Đóng

Nhấp

Lưu thay đổi
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Để đóng/mở một loại 
giá cho nhiều ngày, Quý 

vị hãy nhấp vào vào 
ngày đầu tiên mình 

muốn đổi rồi kéo chuột 
đến ngày cuối cùng 

muốn đổi. 

Trong cửa sổ pop-up 
hiện ra, Quý vị có thể 

chọn “Đóng” hoặc 
“Mở”.

Nhấp “Lưu” để hoàn 
tất.

 

Mở hoặc đóng nhiều loại giá

Nhấp và kéo

Mở/Đóng
Red

White

Loại giá khách 
không thể đặt

Loại giá khách 
có thể đặt

Loại giá khách có 
thể đặt, nhưng 
có thiết lập giới 
hạn.

Lưu thay đổi
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Chương 5: Cập nhật các 
giới hạn

Trang 21 



Các định nghĩa

Trang 22

• Số đêm bắt buộc, tối thiểu hoặc tối đa
Quý vị có thể thiết lập thời gian lưu trú cụ thể mà khách có thể đặt.

• Giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu, tối đa tính từ khi đến
Quý vị có thể thiết lập số đêm tối thiểu và tối đa mà khách có thể đặt phòng hoặc chỗ nghỉ khi họ 
đặt vào ngày đến nhận phòng.

• Không cho phép nhận hay trả phòng vào những ngày cụ thể
Nếu có những ngày cụ thể mà Quý vị không thể làm thủ tục nhận hay trả phòng cho khách, Quý 
vị có thể đóng những ngày đó không cho khách đến hoặc đi. Bằng cách đó, khách không thể đặt 
kỳ lưu trú bắt đầu hay kết thúc vào những ngày đó (nhưng vẫn có thể đặt những ngày đó nếu kỳ 
lưu trú có khung thời gian rộng hơn).

• Đặt phòng trước tối thiểu và tối đa
Thời điểm sớm nhất và trễ nhất khách có thể thực hiện đặt phòng.



Để xem giới hạn, Quý vị 
hãy chọn bộ lọc nằm kế 

tính năng chọn ngày 
tháng.

Cập nhật từng giới hạn

Nhấp vào ngày Quý vị 
muốn thực hiện thay đổi.

Gõ giá trị Quý vị muốn cài 
đặt cho giới hạn cụ thể.

Nhấn “Enter” hoặc nhấp 
đâu đó phía ngoài ô đó.

Các lựa chọn khả dụng:
Thời gian lưu trú tối thiểu
Thời gian lưu trú tối đa
Thời gian lưu trú tối thiểu tính từ 
khi đến
Thời gian lưu trú tối đa tính từ 
khi đến
Số đêm bắt buộc 
Không được trả phòng
Không được nhận phòng
Đặt phòng trước tối thiểu
Đặt phòng trước tối đa

Nhấp

Nhấp vào bộ lọc

LƯU Ý: Một số giới hạn có thể không được hiển thị cho chỗ nghỉ Quý vị. Nếu Quý vị muốn thiết lập các loại giới hạn 
khác, vui lòng liên hệ Booking.com để chúng tôi bật cho Quý vị.
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Để thay đổi nhiều giới 
hạn cùng lúc, Quý vị hãy 
nhấp vào vào ngày đầu 
tiên mình muốn đổi rồi 

kéo chuột đến ngày cuối 
cùng muốn đổi. 

 
 

Cập nhật nhiều giới hạn (1)

Trong cửa sổ pop-up hiện 
lên, hãy nhập giá trị Quý 
vị muốn cài đặt cho giới 
hạn cụ thể trong ô màu 

trắng.

Nhấn “Lưu thay đổi” để 
lưu giới hạn mới. 

Nhấp và kéo

Nhấp vào bộ lọc

Lưu thay đổi

Trang 24 

Nhập giá trị



Một cách khác để thay 
đổi nhiều giới hạn cùng 
lúc là nhấp vào “Chỉnh 
sửa nhiều mục” nằm 

bên phải màn hình Quý 
vị, phía dưới thanh ngày 

tháng.

Trong cửa sổ pop-up hiện 
lên, chọn ngày tháng và 
những ngày trong tuần 
Quý vị muốn chỉnh sửa.

Quý vị có thể điều chỉnh 
“Phòng để bán”, “Giá”, 
“Trạng thái phòng” và 
“Giới hạn” cùng một lúc, 
hoặc chọn một hay hai 
lựa chọn. Nhấn “Lưu 
thay đổi” sau khi chỉnh 
sửa từng phần.

Cập nhật nhiều giới hạn (2)
Thay đổi nhiều mục

Phòng để bán

Giá

Trạng thái 
phòng

Giới hạn
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Mẹo hay khi sử dụng 
Booking.com

Trang 26 



Mẹo hay
• Để khách có thể đặt được một phòng hay căn 

bất kỳ, phòng hay căn này cần phải để trống và 
có loại giá đã được điền giá cụ thể.

• Khách có thể thực hiện đặt phòng đến 16 tháng 
trước đó; do đó, Quý vị cần đảm bảo mình tận 
dụng mọi cơ hội để khách có thể nhìn thấy – và 
đặt.

• Kiểm tra tình trạng phòng trống dài hạn bằng 
cách chuyển lịch sang “Xem theo năm”.

• Thu hút các loại đối tượng khách hàng khác 
nhau bằng cách thiết lập nhiều loại giá khác 
nhau (vd: không hoàn tiền).

• Tải ứng dụng Pulse và quản lý giá và tình trạng 
phòng trống của Quý vị mọi lúc mọi nơi.

• Tiết kiệm thời gian và sao chép giá của Quý vị 
sang mùa/năm tới chỉ bằng vài cú click nhờ 
công cụ Sao chép giá hàng năm.

Xem theo năm

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

