
Aktualizowanie cen i dostępności

Przewodnik krok po kroku



Spis treści

Twój przewodnik, jak dodawać 

ceny i dostępność

● Korzyści z zarządzania cenami i dostępnością (str.  3)

● Rozdział 1:

aktualizowanie cen (str. 5)

● Rozdział 2:

aktualizowanie dostępności (str. 10)

● Rozdział 3: otwieranie i zamykanie pokoi (str. 14)

● Rozdział 4:

otwieranie i zamykanie planów cenowych (str. 18)

● Rozdział 5:

aktualizowanie ograniczeń (str. 21)

● Porady od Booking.com (str. 27)
Strona 2



Korzyści efektywnego zarządzania cenami i dostępnością

Zwiększ widoczność w 

wynikach wyszukiwania i 

przyciągnij gości 

rezerwujących z 

wyprzedzeniem, dodając 

ceny i dostępność z 16-

miesięcznym 

wyprzedzeniem.

Poświęć więcej czasu na 

rozwój swojego biznesu, a 

mniej na działania 

operacyjne.

Przyciągnij różnego 

rodzaju podróżujących, 

skupiając się na 

konkretnych rodzajach 

gości.
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Pierwsze kroki

Przejdź do Extranetu.

Kliknij zakładkę

„Kalendarz i ceny” na 

górze strony, a 

następnie kliknij

„Kalendarz”.
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Ceny i dostępność:



Rozdział 1:
aktualizowanie cen 
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Aby dokonać zmian cen 

indywidualnych, najedź 

kursorem myszy na cenę 

i kliknij pole, które się 

pojawi.  

Wpisz nową cenę i 

wciśnij „Enter” poza 

obszarem komórki.

Aktualizowanie cen 
indywidualnych

Kliknij

Aby przejść do kolejnej 

komórki, możesz 

wcisnąć przycisk „Tab” 

na klawiaturze lub 

powtórzyć poprzedni 

krok za pomocą myszki.  
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Aby dokonać grupowych 

zmian w cenach, kliknij 

datę, od której chcesz 

wprowadzić zmiany, a 

następnie przeciągnij 

kursor do ostatniego 

dnia terminu, dla 

którego chcesz 

wprowadzić zmiany.

Grupowe aktualizowanie 
cen (1)

Kliknij i 
przeciągnij

W oknie, które się 

pojawi, wpisz cenę, którą 

chcesz ustawić dla 

wybranego zakresu dat 

w białym polu.

Kliknij „Zapisz”, aby 

zapisać nową cenę. 

Wpisz cenę

Zapisz zmiany
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Innym sposobem na 

grupowe wprowadzanie 

zmian jest 

kliknięcie „Edytuj 

grupowo” po prawej 

stronie ekranu pod 

sekcją z datami.

W oknie, które się pojawi, 

wybierz daty i dni 

tygodnia, dla których 

chcesz wprowadzić 

zmiany.

Możesz jednocześnie 

edytować „Pokoje na 

sprzedaż”, „Ceny”, 

„Status pokoju” oraz 

„Ograniczenia” albo 

wybrać jedną lub dwie 

opcje. Kliknij „Zapisz 

zmiany” po 

wprowadzeniu zmian w 

każdej sekcji.

Grupowe aktualizowanie 
cen (2)

Pokoje na 
sprzedaż

Ceny

Status 
pokoju

Ograniczenia
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Aby zobaczyć ceny dla 

różnej liczby gości, 

wybierz filtr obok 

sekcji z wyborem dat.

Aby edytować ceny 

dla różnej liczby gości, 

kliknij „Edytuj cenę w 

zależności od liczby 

osób” pod planem 

cenowym.  

Aktualizowanie ceny w zależności 
od liczby osób 

W oknie, które się pojawi, 

wybierz „Zalecane” lub 

„Niestandardowe”.

Możesz określić zmianę w 

cenie dla liczby gości 

niższej/wyższej niż Twoja 

standardowa liczba gości.

Kliknij „Zapisz zmiany”, aby

zakończyć konfigurowanie 

cen w zależności od liczby 

osób.

Włącz/wyłącz

Kliknij, aby 
edytować

Kliknij filtr

UWAGA: jeśli ta funkcja nie jest włączona dla (jednego z) Twoich planów cenowych, skontaktuj się z Booking.com, aby ją włączyć.

WSKAZÓWKA: jeśli masz ustawione promocje, filtr „Oferty promocyjne” będzie widoczny obok sekcji z wyborem dat. Możesz kliknąć filtr, aby zobaczyć swoje 

promocje. 
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Rozdział 2:
aktualizowanie dostępności 
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Aby wprowadzić 

zmiany dla 

poszczególnych pokoi 

lub opcji 

zakwaterowania, 

najedź kursorem 

myszy na pokoje i 

kliknij pole, które się 

pojawi.

Wpisz liczbę pokoi lub 

opcji zakwaterowania, 

które chcesz 

udostępnić do 

sprzedaży, a następnie 

wciśnij „Enter” lub 

kliknij dowolne miejsce 

poza zaznaczoną 

komórką.

Aktualizowanie poszczególnych 
pokoi

Kliknij

Aby przejść do kolejnej 

komórki, możesz 

wcisnąć przycisk „Tab” 

na klawiaturze lub 

powtórzyć poprzedni 

krok za pomocą myszki.  
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Aby dokonać grupowych 

zmian w pokojach, kliknij 

datę, od której chcesz 

wprowadzić zmiany, a 

następnie przeciągnij 

kursor do ostatniego dnia 

terminu, dla którego 

chcesz wprowadzić 

zmiany.

Grupowe aktualizowanie pokoi (1)

Kliknij i 
przeciągnij

W oknie, które się pojawi, 

w białym polu podaj 

liczbę pokoi lub opcji 

zakwaterowania, które 

chcesz udostępnić do 

sprzedaży w wybranych 

zakresie dat.

Kliknij „Zapisz”, aby 

zapisać nową dostępność. 

Podaj 
wartość

Zapisz 
zmiany
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Innym sposobem na 

grupowe wprowadzanie 

zmian jest 

kliknięcie „Edytuj 

grupowo” po prawej 

stronie ekranu pod 

sekcją z datami.

W oknie, które się pojawi, 

wybierz daty i dni 

tygodnia, dla których 

chcesz wprowadzić 

zmiany.

Możesz jednocześnie 

edytować „Pokoje na 

sprzedaż”, „Ceny”, 

„Status pokoju” oraz 

„Ograniczenia” albo 

wybrać jedną lub dwie 

opcje. Kliknij „Zapisz 

zmiany” po 

wprowadzeniu zmian w 

każdej sekcji.

Grupowe aktualizowanie pokoi 
(2)

Edytowani
e grupowa

Pokoje na 
sprzedaż

Ceny

Status 
pokoju

Ograniczenia
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Rozdział 3:
otwieranie i zamykanie pokoi 
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Możesz otworzyć lub 

zamknąć pokój/opcję 

zakwaterowania, klikając 

zieloną lub czerwoną 

komórkę. 

Kolor komórki zmieni się 

na czerwony, jeśli 

zamkniesz dostępność 

pokoju lub opcji 

zakwaterowania na dany 

dzień. Kolor zielony 

oznacza, że pokój jest 

otwarty i dostępny do 

rezerwacji.

Otwieranie i zamykanie pokoi na 
poszczególne dni

Czerwo

ny

Pokój jest niedostępny 

do rezerwacji

Pokój jest dostępny 

do rezerwacji

Pokój jest 

dostępny do 

rezerwacji, ale ma 

ustawione 

ograniczenia.

Kliknij
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Innym sposobem na 

grupowe wprowadzanie 

zmian jest 

kliknięcie „Edytuj 

grupowo” pod nazwą 

pokoju.

W oknie, które się pojawi, 

wybierz daty i dni 

tygodnia, dla których 

chcesz wprowadzić 

zmiany.

Możesz jednocześnie 

edytować „Pokoje na 

sprzedaż”, „Ceny”, 

„Status pokoju” oraz 

„Ograniczenia” albo 

wybrać jedną lub dwie 

opcje. Kliknij „Zapisz 

zmiany” po 

wprowadzeniu zmian w 

każdej sekcji.

Otwieranie i zamykanie pokoi 
na kilka dni  

Edytowani
e grupowa

Pokoje na 
sprzedaż

Ceny

Status 
pokoju

Ograniczenia
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Zamknięty:

Celowo zamknąłeś pokój do rezerwacji

Brak dostępności:

Nie ustawiłeś dostępności lub ustawiłeś ją na „0”

Brak ceny:

Nie dodałeś ceny do swojego planu cenowego

Cena zamknięta:

Twój plan cenowy dla danej daty został zamknięty

Wyprzedany:

Pokoje lub opcje zakwaterowania, które 

udostępniasz do rezerwacji na Booking.com, 

zostały zarezerwowane na dany termin

Kilka blokad

Kombinacja powyższych przyczyn

Powody, dla których Twój obiekt jest 
niedostępny do rezerwacji

Czasami Twoje pokoje mogą być niedostępne do rezerwacji, mimo że ich nie zamknąłeś. Może istnieć ku 
temu kilka powodów. Pojawią się one na czerwonej etykiecie w rzędzie „Status pokoju” w Twoim 
kalendarzu.
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Rozdział 4:
otwieranie i zamykanie planów 
cenowych 
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Możesz otwierać lub 

zamykać plany cenowe, 

klikając górną połowę 

komórki „Cena”. 

W oknie, które się 

pojawi, możesz wybrać 

„Otwórz” lub „Zamknij”.

Po wprowadzeniu zmian 

kliknij „Zapisz”.

Otwieranie lub zamykanie planów 
cenowych

Czerwo

ny

Biały

Plan cenowy jest 

niedostępny  do 

rezerwacji

Plan cenowy jest 

dostępny do 

rezerwacji

Plan cenowy jest 

dostępny do 

rezerwacji, ale 

ma ustawione 

ograniczenia.

Otwórz/zamknij

Kliknij

Zapisz zmiany
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Aby otworzyć/zamknąć 

kilka planów cenowych 

jednocześnie, kliknij 

datę, od której chcesz 

wprowadzić zmiany, a 

następnie przeciągnij 

kursor do ostatniego 

dnia terminu, dla 

którego chcesz 

wprowadzić zmiany.

W oknie, które się 

pojawi, możesz wybrać 

„Otwórz” lub 

„Zamknij”.

Po wprowadzeniu 

zmian kliknij „Zapisz”.

Otwieranie lub zamykanie kilku 
planów cenowych

Kliknij i 
przeciągnij

Otwórz/zamknij

Czerwo

ny

Biały

Plan cenowy jest 

niedostępny  do 

rezerwacji

Plan cenowy jest 

dostępny do 

rezerwacji
Plan cenowy jest 

dostępny do 

rezerwacji, ale 

ma ustawione 

ograniczenia.

Zapisz zmiany
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Rozdział 5:
aktualizowanie ograniczeń 
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Definicje

Strona 22

• Minimalna, maksymalna lub dokładna długość pobytu

Możesz ustawić dokładną długość pobytu, którą mogą zarezerwować goście.

• Minimalna lub maksymalna długość pobytu liczona od dnia przyjazdu

Możesz ustawić ograniczenie dotyczące minimalnej oraz maksymalnej liczby nocy, którą goście mogą 

zarezerwować, gdy rezerwacji dokonują w dniu przyjazdu.

• Brak możliwości zameldowania lub wymeldowania w konkretne dni

Jeśli są dni, w których nie możesz zameldować lub wymeldować gości, możesz uniemożliwić przyjazdy i wyjazdy w 

te dni. Dzięki temu gość nie będzie mógł zarezerwować u Ciebie pobytu, który zaczyna się lub kończy w te dni 

(nadal jednak może zarezerwować pobyt, który odbywa się w tych dniach).

• Minimalne oraz maksymalne wyprzedzenie rezerwacji

Najwcześniejszy i najpóźniejszy moment, w którym gość może dokonać rezerwacji.

Uwaga: Dodanie ograniczeń dla konkretnych dat, pokoi i/lub planów cenowych sprawia, że goście mogą dokonać rezerwacji pokoju lub obiektu 

tylko wtedy, gdy kryteria ich wyszukiwania spełniają warunki, które ustawiłeś. Na przykład, jeśli ustawisz minimalną długość pobytu wynoszącą 3 

dni, Twój obiekt nie będzie wyświetlał się w wynikach wyszukiwania gości, którzy szukają obiektu na krótszy pobyt. Możesz w dowolnym 

momencie zmienić te ograniczenia.



Aby zobaczyć swoje 

ograniczenia, wybierz 

filtr obok sekcji z 

wyborem dat.

Aktualizowanie poszczególnych 
ograniczeń 

Kliknij datę, dla której 

chcesz wprowadzić 

zmiany. 

Wpisz wartość, którą 

chcesz ustawić dla 

konkretnego 

ograniczenia, lub usuń 

istniejącą wartość, jeśli 

chcesz usunąć 

ograniczenie

Wciśnij „Enter” lub kliknij 

dowolne miejsce poza 

komórką.

Dostępne opcje:

Min. długość pobytu 

Maks. długość pobytu

Min. długość pobytu od dnia 

przyjazdu

Maks. długość pobytu od dnia 

przyjazdu

Dokładna długość pobytu 

Brak możliwości wymeldowania

Brak możliwości zameldowania

Min. wyprzedzenie rezerwacji

Maks. wyprzedzenie rezerwacji

Kliknij

Kliknij filtr

UWAGA: niektóre ograniczenia mogą nie wyświetlać się dla Twojego obiektu. Jeśli chcesz ustawić inne 

ograniczenia, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je dla Ciebie włączyć.
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Aby dokonać grupowych 

zmian w ograniczeniach, 

kliknij datę, od której 

chcesz wprowadzić 

zmiany, a następnie 

przeciągnij kursor do 

ostatniego dnia terminu, 

dla którego chcesz 

wprowadzić zmiany.

Aktualizowanie kilku ograniczeń 
(1)

W oknie, które się pojawi, 

wpisz cenę, którą chcesz 

ustawić dla wybranego 

zakresu dat w białym 

polu.

Kliknij „Zapisz”, aby 

zapisać nowe 

ograniczenie. 

Aby usunąć ograniczenie, 

usuń liczbę widniejącą w 

białym polu lub wybierz 

„Usuń”, a następnie kliknij 

„Zapisz”.

Kliknij i 
przeciągnij

Kliknij filtr

Zapisz zmiany
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Podaj wartość



Innym sposobem na 

grupowe wprowadzanie 

zmian jest 

kliknięcie „Edytuj 

grupowo” po prawej 

stronie ekranu pod 

sekcją z datami.

W oknie, które się pojawi, 

wybierz daty i dni 

tygodnia, dla których 

chcesz wprowadzić 

zmiany.

Możesz jednocześnie 

edytować „Pokoje na 

sprzedaż”, „Ceny”, 

„Status pokoju” oraz 

„Ograniczenia” albo 

wybrać jedną lub dwie 

opcje. Kliknij „Zapisz 

zmiany” po 

wprowadzeniu zmian w 

każdej sekcji.

Aktualizowanie kilku ograniczeń 
(2)
Edytowanie 
grupowe

Pokoje na 
sprzedaż

Ceny

Status 
pokoju

Ograniczenia
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Wskazówki od Booking.com
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Wskazówki
• Aby pokój lub opcja zakwaterowania były 

dostępne do rezerwacji, muszą mieć 

ustawioną dostępność i plan cenowy. 

• Goście mogą dokonywać rezerwacji z 

maksymalnie 16-miesięcznym 

wyprzedzeniem, dlatego pamiętaj, aby 

dać sobie każdą możliwość, aby zostać 

zauważonym – i otrzymywać rezerwacje. 

• Sprawdź swoją dostępność 

długoterminową, przełączając swój 

kalendarz na widok roczny. Możesz też 

przełączyć kalendarz do widoku 

miesięcznego, aby zarządzać swoimi 

miesięcznymi cenami i dostępnością.

• Przyciągnij różnego rodzaju 

podróżujących, ustawiając różne plany 

cenowe (np. oferty bezzwrotne).

• Pobierz aplikację Pulse, aby zarządzać 

cenami i dostępnością w każdym miejscu 

i o każdej porze.

• Oszczędzaj czas, kopiując swoje ceny na 

kolejny rok lub sezon za pomocą kilku 

kliknięć w narzędziu do kopiowania cen 

rocznych.

Roczny/miesięczny 
widok

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

