
שלכםוהזמינותהתעריפיםעדכון

ומקיףמפורטמדריך



ענייניםתוכן

להוספתהמלאהמדריך
וזמינותתעריפים

(3עמוד)והזמינותהתעריפיםניהולשלהיתרונות●

(5עמוד)תעריפיםעדכון :1פרק●

(10עמוד)זמינותעדכון :2פרק●

(14עמוד)חדריםשלוסגירהפתיחה :3פרק●

(18עמוד)תעריפיםתוכניותשלוסגירהפתיחה :4פרק●

(21עמוד)הגבלותעדכון :5פרק●

Booking.com-מטיפים● (27עמוד)

2עמוד



יעילהבצורהוהזמינותהתעריפיםניהולשלהיתרונות

חשיפהיותרלקבלתוכלו
ולמשוךהחיפושבתוצאות

אם ,מראששמזמיניםאורחים
והזמינותהתעריפיםאתתעדכנו
.קדימהחודשים 16עד

בקידוםזמןיותרלהשקיעתוכלו
בתפעולזמןופחותשלכםהעסק

.היומיומי

מסוגיםאורחיםלמשוךתוכלו
להםלהציעתדעואםשונים
.מחפשיםשהםמהאתבדיוק

3עמוד



:נתחילבואו

נט-לאקסטראהיכנסו

תעריפים'לשוניתעללחצו
לחצוואזהעמודבראש 'וזמינות

.'יומן'על

4עמוד

וזמינותתעריפים

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=he


תעריפיםעדכון :1פרק

5עמוד



רחפו ,ספציפימחירלעדכןכדי
עלולחצוהעכברעםהמחירמעל

 .שתופיעהטקסטתיבת

 .החדשהמחיראתבתיבהמלאו
או 'Enter'עללחצולאישור

.לתאמחוץהקליקו

ספציפייםמחיריםעדכון

פהלחצו

תוכלו ,הבאלתאלעבורכדי
במקלדת Tabמקשעלללחוץ

הקודמיםהשלביםעללחזוראו
  .העכברעם

 6עמוד



שוניםמחיריםכמהלעדכןכדי
התאריךעללחצו ,אחתבבת
ואזלשנותרוציםשאתםהראשון
לתאריךעדהעכבראתגררו

.לשנותרוציםשאתםהאחרון

(1)גורףמחיריםעדכון

העכבראתוגררולחצו

תיבתעםחלוןיופיעהזהבשלב
להזיןתוכלושבה ,לבנהטקסט

רוציםשאתםהחדשהמחיראת
.הנבחריםהתאריכיםעללהחיל

אתלשמורכדישמירהעללחצו
מחירפהמלאו .החדשהמחיר

השינוייםאתשמרו

7עמוד



גורףשינוילבצענוספתדרך
עריכה'כפתורעלללחוץהיא

 ,המסךבצדשמופיע 'גורפת
.התאריכיםלשורתמתחת

בחרו ,המסךגבי-עלשיופיעבחלון
בשבועוהימיםהתאריכיםאת

.לערוךרוציםשאתם

כלאתאחתבבתלערוךתוכלו
 ,'למכירהחדרים')הסעיפים

 ,'החדרסטטוס' ,'מחירים'
פעםבכללערוךאו ('הגבלות'

עללחצו .שנייםאואחדסעיף
שתסיימואחרי 'שינוייםשמירת'

.מהסעיפיםאחדכללערוך

(2)גורףמחיריםעדכון

למכירהחדרים

מחיר

החדרסטטוס

הגבלות

 8עמוד



במחיריםלצפותכדי
שוניםסוגיםעבורשהגדרתם

במסנן Vסמנו ,תפוסהשל
שמופיע 'תפוסהלפימחירים'

טווחשלהשדותליד
.התאריכים

עבורמחיריםלערוךכדי
לחצו ,תפוסהשלשוניםסוגים
בסיסעלתמחורעריכת'על

לתוכניתמתחת 'תפוסה
 .התעריפים

תפוסהבסיס-עלתמחורעדכון

 ,המסךגבי-עלשיופיעבחלון
מותאם'או 'מומלץ'בחרו

.'אישית

עבורהמחיראםלקבועתוכלו
יותרגבוה/נמוךיהיהתפוסהכל

.שלכםהבסיסיתמהתפוסה

כדי 'שינוייםשמירת'עללחצו
ולהגדירהתהליךאתלסיים

בסיס-עלתמחורבהצלחה
.תפוסה

כבוי/מופעל
לערוךכדילחצו

לסנןכדיפהלחצו

.עבורכםאותהלהפעילשיוכלכדי Booking.comצוותעםקשרצרו ,שלכםהתעריפיםמתוכניות (יותראו)באחתמופיעהלאהזוהאפשרותאם :לבשימו

.שלכםבמבצעיםלצפותכדי Vבוסמנו .התאריכיםטווחשלהשדותלידיופיע 'מבצעים 'המסנן ,מבצעיםמציעיםאתםאם :טיפ

 9עמוד



זמינותעדכון :2פרק

 10עמוד



 /אירוחיחידותלעדכןכדי
מעלרחפו ,ספציפייםחדרים
עלולחצוהעכברעםהמחיר

.שתופיעהטקסטתיבת

יחידותמספראתבתיבהמלאו
רוציםשאתםהחדרים /האירוח
לחצולאישור .למכירהלהציע

מחוץאיפשהואו 'Enter'על
 .לתא

ספציפייםחדריםעדכון

פהלחצו

תוכלו ,הבאלתאלעבורכדי
במקלדת Tabמקשעלללחוץ

עםהשלביםעללחזוראו
  .העכבר

 11עמוד



בחדריםגורףשינוילבצעכדי
הראשוןהתאריךעללחצו ,למכירה
אתגררוואזלשנותרוציםשאתם
שאתםהאחרוןלתאריךעדהעכבר

.לשנותרוצים

(1)גורףחדריםעדכון

העכבראתוגררולחצו

תיבתעםחלוןיופיעהמסךגבי-על
אתלהזיןתוכלושבו ,לבנהטקסט
האירוחיחידות /החדריםמספר
למכירהלהציערוציםשאתם
.הנבחרהתאריכיםבטווח

אתלשמורכדי'שמירה'עללחצו
 .החדשההזמינות

מספרפהמלאו

השינוייםאתשמרו

 12עמוד



 :גורףשינוילבצענוספתדרך
 'גורפתעריכה'כפתורעללחצו

מתחת ,המסךבצדשמופיע
.התאריכיםלשורת

התאריכיםאתבחרו ,שיפתחבחלון
.לערוךרוציםשאתםבשבועוהימים

כלאתאחתבבתלערוךתוכלו
 ,'למכירהחדרים')הסעיפים

 ,'החדרסטטוס' ,'מחירים'
סעיףפעםבכללערוךאו ('הגבלות'

שמירת'עללחצו .שנייםאואחד
.לערוךשתסיימואחרי 'שינויים

(2)גורףחדריםעדכון

גורפתעריכה

למכירהחדרים

מחיר

החדרסטטוס

הגבלות

13עמוד



חדריםשלוסגירהפתיחה :3פרק

14עמוד



חדרלסגוראולפתוחכדי
שצבועתאעללחצו ,להזמנות

 .אדוםאוירוקבצבע

אםאדוםבצבעיהיההתא
החדראתלסגורתבחרו

 .הזההספציפיבתאריךלהזמנות
אומרזה ,ירוקבצבעהתאאם

בתאריךלהזמנותפתוחשהחדר
.הזההספציפי

ספציפיבתאריךחדרשלסגירהאופתיחה

אדום
להזמנותפתוחלאהחדר

אורחיםשל

להזמנותפתוחהחדר
אורחיםשל

להזמנותפתוחהחדר
עליוישאבל ,אורחיםשל

.הגבלות

פהלחצו

 15עמוד



 :גורףשינוילבצענוספתדרך
 'גורפתעריכה'כפתורעללחצו

.החדרלשםהסמוך

התאריכיםאתבחרו ,שיפתחבחלון
.לערוךרוציםשאתםבשבועוהימים

כלאתאחתבבתלערוךתוכלו
 ,'למכירהחדרים')הסעיפים

 ,'החדרסטטוס' ,'מחירים'
פעםבכללערוךאו ('הגבלות'

עללחצו .שנייםאואחדסעיף
שתסיימואחרי 'שינוייםשמירת'

.מהסעיפיםאחדכללערוך

שוניםתאריכיםבכמהחדרשלסגירהאופתיחה

גורפתעריכה

למכירהחדרים

מחיר

החדרסטטוס

הגבלות

16עמוד



:סגור
למכירהשלכםהחדריםאתבעצמכםסגרתם

:מלאיאין
לאפסאותהשהורדתםאוזמינותפתחתםלא

:חסרמחיר
יותראואחתתעריפיםלתוכניתמחירהוספתםלא

:סגורתעריף
הזהבתאריךסגורותשלכםהתעריפיםתוכניות

:מהמלאיאזל
נמכרו Booking.com-בלמכירהשפתחתםהחדריםכל

:הגבלותמספרבשלחסום
מתוך)סיבותכמהשלשילובבגלללהזמנותסגוריםשלכםהחדרים

(פהשצוינואלו

סיבותכמהלכךלהיותיכולות ?להזמנותסגורשלכםהאירוחמקום

תוויתגבי-עלמופיעותלסגירההסיבות .שונותסיבותבגלללקרותיכולוזה–בעצמכםאותםסגרתםשלאלמרות ,להזמנותסגוריםמסוימיםחדריםלפעמים
.ביומן 'החדרסטטוס'שלבשורהאדומה

17עמוד



תוכניותשלוסגירהפתיחה :4פרק
תעריפים

18עמוד



תוכניתלסגוראולפתוחכדי
העליוןהחלקעללחצו ,תעריפים

.המחירשדהשל

 ,המסךגבי-עלשיופיעבחלון
.'סגירה'או 'פתיחה'בחרו

.'שמירה'עללחצולסיום

תעריפיםתוכניתשלסגירהאופתיחה

אדום

לבן

להזמיןיכוליםלאהאורחים
הזוהתעריפיםתוכניתאת

להזמיןיכוליםהאורחים
התעריפיםתוכניתאת
הזו

להזמיןיכוליםהאורחים
התעריפיםתוכניתא

עליהישאבל ,הזו
.הגבלות

סגירה/פתיחה

פהלחצו

השינוייםאתשמרו

 19עמוד



מספרלסגוראולפתוחכדי
בבתשונותתעריפיםתוכניות

התאריךעללחצו ,אחת
לשנותרוציםשאתםהראשון
עדהעכבראתגררוואז
רוציםשאתםהאחרוןלתאריך

.לשנות

 ,המסךגבי-עלשיופיעבחלון
.'סגירה'או 'פתיחה'בחרו

.'שמירה'עללחצולסיום

תעריפיםתוכניותמספרשלסגירהאופתיחה

העכבראתוגררולחצו

סגירה/פתיחה

אדום

לבן

להזמיןיכוליםלאהאורחים
הזוהתעריפיםתוכניתאת

להזמיןיכוליםהאורחים
התעריפיםתוכניתאת
הזו

אתלהזמיןיכוליםהאורחים
אבל ,הזוהתעריפיםתוכנית

.הגבלותעליהיש

השינוייםאתשמרו

 20עמוד



הגבלותעדכון :5פרק

 21עמוד



בסיסייםמונחים

22עמוד

מדויקתשהייהאומקסימלי ,מינימלישהייהמשך•
.שלכםהאירוחבמקוםלהזמיןיכוליםהאורחיםלילותכמהבחרו

ההגעהמזמןמקסימלי /מינימלישהייהמשך•
.הזהבתאריךאין-ק'צלעשותיבחרוהםאם ,שלכםהאירוחבמקוםלהזמיןיוכלושהאורחיםוהמקסימליהמינימליהלילותמספריהיהמהבחרו

מסוימיםבתאריכיםועזיבותהגעותללא•
להזמיןיוכלולאהאורחים .לעזיבותאולהגעותאותםלסגורתוכלו ,אאוט-ק'צאואין-ק'צלעשותיכוליםלאאתםשבהםמסוימיםימיםישאם

.(יותררחבתאריכיםמטווחכחלקהאלוהימיםאתלהזמיןיוכלוכןהםאבל)האלובימיםשמתחילהשהייה
מראשלהזמנותמקסימלי /מינימליזמן•

.הזמנהלבצעיוכלוהאורחיםמראשזמןכמהבחרו

שלכשהקריטריוניםרקהאירוחמקוםאתאוהחדראתלהזמיןיוכלוהאורחים ,מסוימיםחדריםאו/ותעריפיםתוכניות ,תאריכיםעלרקהגבלותתגדירואם :לבשימו
מקוםאתיראולאיותרקצרהשהייהשמחפשיםאורחים ,ימים 3שלמינימלישהייהמשךהגבלתתגדירואם :לדוגמה .שהגדרתםלתנאיםיתאימושלהםהחיפוש

.תרצושרקמתיהאלהההגבלותאתלשנותיכוליםאתם .החיפושבתוצאותשלכםהאירוח



ההגבלותכלאתלראותכדי
 'הגבלות'במסנן Vסמנו ,שלכם

טווחשלהשדותלידשמופיע
.התאריכים

ספציפיותהגבלותעדכון

רוציםאתםשבוהתאריךעללחצו
 .ההגבלותאתלשנות

ההגבלהעבורמסויםערךהזינו
אתמחקואולשנותרוציםשאתם
רוציםאתםאםהקייםהערך
.הזוההגבלהאתלהסיר

מחוץאיפשהואו 'Enter'עללחצו
.לתא

:להגדיראפשר
מינימלישהייהמשך
מקסימלישהייהמשך

ההגעהמיוםמינימלישהייהמשך
ההגעהמיוםמקסימלישהייהמשך

מדויקתשהייה
עזיבותללא
הגעותללא

מראשלהזמנותמינימליזמן
מראשלהזמנותמקסימליזמן

פהלחצו

לסנןכדיפהלחצו

שיוכלכדי Booking.comצוותעםקשרצרו ,אחרותהגבלותלהגדירכדי .שלכםהאירוחלמקוםזמינותיהיולאמסוימותשהגבלותלהיותיכול :לבשימו
.עבורכםאותןלהפעיל

 23עמוד



שלגורפתעריכהלבצעכדי
התאריךעללחצו ,ההגבלות

ואזלשנותרוציםשאתםהראשון
לתאריךעדהעכבראתגררו

.לשנותרוציםשאתםהאחרון

(1)הגבלותמספרעדכון

שבוחלוןיופיעהמסךגבי-על
שתרצוההגבלותאתלבחורתוכלו
הלבנההטקסטתיבתב .לערוך
שאתםהערךאתלהזיןתוכלו
הספציפיתבהגבלהלהגדיררוצים
.הזו

אתלעדכןכדי'שמירה'עללחצו
  .ההגבלות

אתמחקו ,הגבלהלהסירכדי
הטקסטבתיבתשמופיעהערך
ואז 'הסרה'עללחצואו ,הלבנה

 .'שמירה'על

העכבראתוגררולחצו

לסנןכדיפהלחצו

השינוייםאתשמרו

 24עמוד

מספרפהמלאו



 :גורףשינוילבצענוספתדרך
 'גורפתעריכה'כפתורעללחצו

שםליד ,המסךבצדשמופיע
.התאריכיםלשורתומתחתהחדר

בחרו ,המסךגבי-עלשיופיעבחלון
בשבועוהימיםהתאריכיםאת

.לערוךרוציםשאתם

כלאתאחתבבתלערוךתוכלו
 ,'למכירהחדרים')הסעיפים

 ,'החדרסטטוס' ,'מחירים'
פעםבכללערוךאו ('הגבלות'

עללחצו .שנייםאואחדסעיף
שתסיימואחרי 'שינוייםשמירת'

.מהסעיפיםאחדכללערוך

(2)הגבלותמספרעדכון
גורפתעריכה

למכירהחדרים

מחיר

החדרסטטוס

הגבלות

25עמוד



Booking.com-מטיפים

 26עמוד



טיפים
 ,להזמנותפתוחיםיהיואירוחיחידותאושחדריםכדי•

תעריפיםותוכניתזמינותעבורםלעדכןצריכיםאתם
 .מחיריםעם

 ,מראשחודשים 16עדהזמנהלבצעיכוליםאורחים•
קדימהזמןמספיקלהזמנותפתוחיםשאתםודאואז
 .אתכםיפספסושלאכדי

החליפו ,ארוךלטווחשלכםהזמינותאתלבדוקכדי•
לבחורגםאפשר .’שנתיתתצוגה’להיומןתצוגתאת
התעריפיםאתולערוךלראותכדי ,'חודשיתתצוגה'ב

.חודשלפיוהזמינות

מגווןהציעו ,אורחיםשלשוניםסוגיםלמשוךכדי•
.('החזראפשרותללא'למשל)תעריפיםתוכניות

התעריפיםאתלנהלתוכלוPulseאפליקצייתעם•
.שתרצוומאיפהשתרצומתישלכםוהזמינות

זמןלכםיחסוךהשנתייםהתעריפיםלהעתקתהכלי•
התעריפיםאתלהעתיקתוכלולחיצותבכמה–

.הבאהלעונהאוהבאהלשנהשלכם

חודשית/שנתיתתצוגה

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=he
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=he
https://www.booking.com/propertyapp.he.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=he

