Kako usporediti proviziju koju plaćate s rezervacijama
koje primate?
Detaljni vodič

U ovom je vodiču objašnjeno kako možete provjeriti i usporediti
proviziju koju plaćate s rezervacijama koje ste primili.

Postupak
U ekstranetu možete dobiti ‘Izvješće o rezervacijama’. Ono vam omogućava da
na jednostavan način pregledate rezervacije uključene u mjesečni račun provizije.
Mjesečni račun provizije računa se prema datumu odjave gosta. Na primjer, ako
se gost iz objekta odjavi 2. veljače, ta će rezervacija biti prikazana na računu za
sljedeći mjesec, tj. računu izdanom u ožujku.
Vaš se račun zasniva na rezervacijama koje dobijete putem Booking.com-a.
Kako biste bili sigurni da je vaš račun točan, sve potrebne promjene unesite pod
stavkom ‘Rezervacije’ u ekstranetu čim za njih saznate.

Svoj račun za proviziju možete pregledati tijekom prvog tjedna svakog mjeseca.

Stranica 3

Brojne praktične informacije na jednom mjestu:
▸ Broj rezervacije
▸ Ime gosta

Što je uključeno u
Izvješću o rezervacijama?

▸ Datumi dolaska/odlaska
▸ Broj noćenja
▸ Postotak i iznos provizije
▸ Status (Nedolazak, Otkazano, U redu)
▸ Ukupna cijena

Kako pristupiti
Izvješću o
rezervacijama?

Financije

Prvi koraci:
Prijavite se u ekstranet.

Idite na stavku ‘Financije’.
Prikaži izvješće

Kliknite na ‘Izvješća o
rezervacijama’.

Stranica 5

Vaše Izvješće o rezervacijama.

Za ispis ili preuzimanje
‘Izvješća o
rezervacijama’,
kliknite na
odgovarajući plavi
gumb.
Za prikaz
pojedinačne
rezervacije, kliknite
na broj rezervacije.

Stranica 6

Preuzmi ili isprintaj

Broj rezervacije

Gdje možete pronaći račune.

Pod stavkom
‘Financije’, odaberite
‘Računi’ za prikaz svih
računa.

Računi

Kliknite na ‘Preuzmi
PDF’ za spremanje
kopije računa u PDF
formatu.

Preuzmi PDF

Stranica 7

Kako napraviti izmjene rezervacija i
osigurati točan račun.

Označite ‘nedolazak’ u roku od 48 sati.

Napravite izmjene prije odlaska gosta.

To možete učiniti vrlo jednostavno:

To možete učiniti vrlo jednostavno:

1. Kliknite na ‘Rezervacije’ u esktranetu i odaberite broj određene
rezervacije.

1. Kliknite na ‘Rezervacije’ u ekstranetu kako biste izmijenili rezervaciju,
uključujući izmjene datuma.

2. Kliknite na ‘Označi kao nedolazak’ na desnoj strani ekrana. Ova
će rezervacija biti spremljena kao otkazivanje.

2. Kliknite na broj određene rezervacije i odaberite opciju u izborniku s
desne strane ekrana pod stavkom ‘Izmijeni datume i cijenu
rezervacije’.

3. I vi i gost primit ćete potvrdu putem e-pošte.

Stranica 8

Izmjenu rezervacije napravite čim saznate za nju. Time ćete zajamčiti da vaš račun bude točan i
dugoročno ćete si uštedjeti vrijeme.

Kako provjeriti iznos provizije ako ste
napravili grešku.

Ako ste zaboravili označiti nedolazak ili nevažeću kreditnu karticu unutar 48 sati od odjave gosta iz objekta, ove će se
rezervacije prikazati na vašem računu. Nije zajamčeno, ali postoji mogućnost da rezervacije možete ukloniti s računa
prateći sljedeće korake:

1. Prijavite se u ekstranet, kliknite na ‘Financije’ i odaberite ‘Izvješća o rezervacijama’.
2. U stupcu ‘Prigovor’, označite kućicu za rezervaciju(e) koju želite osporiti i pojavit će se plavi gumb ‘Prigovor’.
3. Kliknite na plavi gumb ‘Prigovor’ i unesite stvarni iznos ostvarenog prihoda, odaberite razlog prigovora te dodajte komentar
kao objašnjenje vašeg zahtjeva.
4. Kliknite na gumb ‘Pošalji prigovor’. Djelatnik našeg Tima za financije kontaktirat će vas što je prije moguće.

Napomena: opcija ‘Prigovor’ namijenjena je isključivo korištenju u izvanrednim okolnostima. U pravilu, od vas se i dalje očekuje da unesete izmjenu rezervaciju
unutar 48 sati od odjave gosta. Konačna odluka ovisi o Odjelu za financije. Ako vaš prigovor bude odbijen, ne možete poslati novi prigovor za istu rezervaciju.

Savjeti.
•

Plaćajte svoje račune na vrijeme kako bi vaš objekt bio
otvoren i dostupan za rezervacije na Booking.com-u.

•

Pratite svoje rezervacije i potvrdite točnost svih informacija
pod stavkom ‘Rezervacije’ prije kreiranja računa.

Stranica 10

To je sve. Sada znate kako možete
usporediti proviziju koju plaćate s
rezervacijama koje primate.

Imate još pitanja vezanih uz korištenje ekstraneta? Kliknite
na linkove u nastavku i pronađite vodiče u našem Centru za
podršku partnerima.
Kako ažurirati raspoloživost (PDF vodič)

Kako mogu prijaviti nedolazak gosta?

Kako dodati ograničenja raspoloživosti (PDF vodič)

Kako mogu označiti kreditnu karticu kao nevažeću?

Što je to Genius program?

Mogu li provjeriti iznos provizije koju plaćam?

