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Beneficiile gestionării eficiente a tarifelor și disponibilității
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Vă creșteți vizibilitatea în
rezultatele căutării și
atrageți oaspeți care
rezervă din timp atunci
când încărcați tarifele și
disponibilitatea cu până la
16 luni în avans.

Dedicați mai mult timp
dezvoltării afacerii și mai
puțin problemelor
operaționale.

Atrageți mai multe tipuri de
clienți prin ajustarea
ofertei pentru mai multe
tipuri de oaspeți.

Tarife și
disponibilitate

Primii pași
Mergeți la extranet.
Dați clic pe tab-ul
„Prețuri și
disponibilitate” din
partea de sus a paginii,
apoi dați clic pe
„Calendar”.
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Capitolul 1: Actualizarea tarifelor
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Actualizarea tarifelor
individuale

Pentru a efectua
modificări individuale de
preț, țineți cursorul
deasupra prețului și dați
clic pe căsuța care
apare.
Introduceți noul preț și
apăsați „Enter” sau dați
clic în afara celulei.
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Clic

Pentru a trece la
următoarea celulă,
puteți apăsa butonul
„TAB” pe tastatura dvs.
sau puteți repeta
același pas cu mouseul.

Actualizarea mai multor
tarife simultan (1)

Pentru a modifica mai
multe prețuri simultan,
dați clic pe prima dată
pe care doriți să o
schimbați și trageți
mouse-ul până la ultima
dată pe care doriți să o
schimbați.

Introduceți
preț

Salvați
modificări
Clic și trageți
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În fereastra pop-up care
apare, introduceți în
căsuța albă prețul pe
care doriți să îl setați
pentru intervalul
selectat.
Dați clic pe „Salvează”
pentru a salva noul preț.

Actualizarea mai multor
tarife simultan (2)

O altă modalitate de a
efectua mai multe
modificări simultan este
să
dați clic pe „Editare
multiplă” în partea
dreaptă a ecranului, sub
bara de date.
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Camere de
vânzare
Prețuri
Status
cameră
Restricții

În fereastra pop-up care
apare, selectați datele și
zilele săptămânii pe care
doriți să le editați.
Puteți edita „Camere de
vânzare”, „Prețuri”,
„Statusul camerei” și
„Restricțiile” dintr-o
singură mișcare sau să
alegeți una sau două
opțiuni. Dați clic pe
„Salvează modificări”
după ce editați fiecare
secțiune.

Actualizarea prețurilor în funcție de
gradul de ocupare

În fereastra pop-up care
apare, selectați
„Recomandat” sau
„Personalizat”.

Dați clic pe
filtru

Pentru a vizualiza
prețurile dvs. pentru
diverse grade de
ocupare, selectați un
filtru de lângă
selectorul de date.
Pentru a edita prețuri
pentru diferite grade
de ocupare, dați clic
pe „Editare preț în
funcție de gradul de
ocupare”, sub un plan
tarifar.
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Dați clic
pentru a
edita

Activează/Dez
activează

Puteți configura o
Modificare de preț pentru
grade de ocupare mai
mici/mai mari decât gradul
dvs. de bază.
Dați clic pe „Salvează
modificări” pentru a
finaliza configurarea
prețului în funcție de gradul
de ocupare.

NOTĂ: dacă nu aveți această funcționalitate activată pentru (unul dintre) planul/planurile dvs. tarifar/e, vă rugăm să contactați
Booking.com - o vom activa noi pentru dvs.
SUGESTIE: dacă aveți promoții, filtrul „Promoții” va apărea lângă selectorul de date. Puteți da clic pe el pentru a vă vedea promoțiile.

Capitolul 2: Actualizarea
disponibilității
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Actualizarea camerelor individuale

Pentru a efectua
modificări camerelor
sau unităților
individuale, țineți
cursorul deasupra
camerelor și dați clic pe
căsuța care apare.

Introduceți numărul de
camere/unități pe care
doriți să le faceți
disponibile pentru
vânzare și apăsați
„Enter” sau dați clic în
afara celulei.
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Clic

Pentru a trece la
următoarea celulă,
puteți apăsa butonul
„TAB” pe tastatura dvs.
sau puteți repeta
același pas cu mouseul.

Actualizarea mai multor camere
simultan (1)

Pentru a modifica mai
multe camere de vânzare
simultan, dați clic pe
prima dată pe care doriți
să o schimbați și trageți
mouse-ul până la ultima
dată pe care doriți să o
schimbați.

Clic și trageți

Introduceți
valoare
Salvați
modificări
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În fereastra pop-up care
apare, în căsuța albă,
introduceți numărul de
camere/unități pe care
doriți să le faceți
disponibile pentru
vânzare pentru intervalul
de date selectat.

Dați clic pe „Salvează”
pentru a salva noua
disponibilitate.

Actualizarea mai multor
camere simultan (2)

În fereastra pop-up care
apare, selectați datele și
zilele săptămânii pe care
doriți să le editați.

Editare
multiplă
O altă modalitate de
a efectua mai multe
modificări simultan
este să dați clic pe

„Editare multiplă”
în partea dreaptă a
ecranului, sub bara
de date.
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Camere de
vânzare
Prețuri
Status
cameră

Restricții

Puteți edita „Camere de
vânzare”, „Prețuri”,
„Statusul camerei” și
„Restricțiile” dintr-o
singură mișcare sau să
alegeți una sau două
opțiuni. Dați clic pe
„Salvează modificări”
după ce editați fiecare
secțiune.

Capitolul 3: Deschiderea și
închiderea camerelor
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Deschiderea sau închiderea
camerelor pentru o singură dată

Puteți deschide sau
închide o cameră/unitate
dând clic pe celula de
culoare verde sau roșie.

Celula devine roșie dacă
închideți disponibilitatea
pentru acea
cameră/unitate pentru
ziua respectivă. Verde
înseamnă că
unitatea/camera este
deschisă și poate fi
rezervată.
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Clic

Roșu

Camera nu poate fi
rezervată de oaspeți
Camera poate fi
rezervată de
oaspeți
Camera poate fi
rezervată de
oaspeți, dar are
restricții
configurate.

Deschiderea sau închiderea
unei camere pentru date
multiple

În fereastra pop-up care
apare, selectați datele și
zilele săptămânii pe care
doriți să le editați.

Editare
multiplă
O altă modalitate de
a efectua mai multe
modificări simultan
este să dați clic pe
„Editare multiplă”
sub numele unei
camere.
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Camere de
vânzare
Prețuri
Status
cameră
Restricții

Puteți edita „Camere de
vânzare”, „Prețuri”,
„Statusul camerei” și
„Restricțiile” dintr-o
singură mișcare sau să
alegeți una sau două
opțiuni. Dați clic pe
„Salvează modificări”
după ce editați fiecare
secțiune.

Motive pentru care proprietatea dvs. nu poate fi
rezervată
Uneori, este posibil ca o cameră să nu poată fi rezervată, chiar dacă nu ați închis-o. Există câteva motive
posibile pentru aceasta. Motivele sunt afișate în eticheta roșie de pe rândul „Status cameră” în
calendarul dvs.
Închis:
Ați închis camera în mod deliberat
Fără inventar:
Nu ați configurat disponibilitatea sau ați redus-o la „0”
Lipsă preț
Nu ați adăugat un preț la planul/planurile tarifar/e
Tarif închis
Planul/planurile tarifar/e pentru acea dată sunt închise
Epuizat
Camerele pe care le-ați făcut disponibile pentru
vânzare pe Booking.com au fost rezervate în totalitate.
Blocaje multiple
O combinație a motivelor de mai sus înseamnă că
proprietatea nu poate fi rezervată.
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Capitolul 4: Deschiderea și
închiderea planurilor tarifare
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Deschiderea sau închiderea unui
plan tarifar

Puteți deschide sau
închide un plan tarifar
dând clic pe partea
superioară a celulei
„Preț”.
În fereastra pop-up care
apare, puteți selecta
„Deschide” sau
„Închide”.
Dați clic pe „Salvează”
pentru a finaliza.
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Deschide/închide
Salvați
modificări
Clic

Roșu

Alb

Planul tarifar nu
poate fi rezervat de
oaspeți
Planul tarifar poate
fi rezervat de
oaspeți
Planul tarifar
poate fi rezervat
de oaspeți, dar
are restricții
configurate.

Deschiderea sau închiderea mai
multor planuri tarifare

Pentru a
deschide/închide mai
multe planuri tarifare
simultan, dați clic pe
prima dată pe care
doriți să o schimbați și
trageți mouse-ul până
la ultima dată pe care
doriți să o schimbați.
În fereastra pop-up
care apare, puteți
selecta „Deschide” sau
„Închide”.
Dați clic pe „Salvează”
pentru a finaliza.
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Deschide/închide

Salvați
modificări
Clic și trageți

Roșu

Alb

Planul tarifar nu
poate fi rezervat de
oaspeți
Planul tarifar poate
fi rezervat de
oaspeți
Planul tarifar
poate fi rezervat
de oaspeți, dar
are restricții
configurate.

Capitolul 5: Actualizarea
restricțiilor
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Definiții

•
•

•

•

Durata minimă, maximă sau exactă a sejurului
Puteți configura o durată specifică a sejurului pentru oaspeți.

Durata minimă sau maximă a sejurului, începând din ziua sosirii
Puteți configura un număr minim sau maxim de nopți pentru care oaspeții pot rezerva proprietatea sau camera dvs.
atunci când rezervă data sosirii.

Date fără sosiri sau plecări
Dacă în anumite zile nu puteți face check-in sau check-out pentru oaspeți, puteți închide datele respective pentru
sosiri sau plecări. Astfel, oaspeții nu pot rezerva un sejur care începe sau se termină în acele zile (dar pot rezerva
zilele respective în cadrul unei perioade mai mari).

Perioada minimă sau maximă de rezervare în avans
Cu cât timp în avans poate face oaspetele o rezervare.
Important: Dacă aplicați restricții pentru anumite date, camere și/sau planuri tarifare, oaspeții pot rezerva la proprietatea dvs. doar
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în momentul în care criteriile lor de căutare corespund condițiilor stabilite de dvs. De exemplu, dacă aplicați o restricție de 3 zile
pentru durata minimă a sejurului, proprietatea dvs. nu va apărea în rezultatele căutărilor oaspeților pentru sejururi mai scurte. Puteți
modifica oricând aceste restricții.

Actualizarea restricțiilor
individuale

Pentru a vizualiza
restricțiile dvs., selectați
un filtru de lângă
selectorul de date.

Dați clic pe
filtru

Introduceți valoarea
dorită pentru restricția

Opțiuni disponibile:
Durata min. sejur
Durată max. sejur
Durata min. sejur de la sosire
Durată max. sejur de la sosire
Sejur exact
Nicio plecare
Nicio sosire
Durată min. rezervare în avans
Durată max. rezervare în avans
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Dați clic pe data pentru
care doriți să faceți
modificări

Clic

NOTĂ: Este posibil ca anumite restricții să nu apară la proprietatea dvs. Dacă doriți să configurați alte tipuri de
restricții, vă rugăm să contactați Booking.com - le vom activa noi pentru dvs.

corespunzătoare sau

ștergeți valoarea
existentă dacă doriți să
eliminați restricția.
Apăsați „Enter” sau
dați clic în afara celulei.

Actualizarea mai multor restricții
simultan (1)

Pentru a modifica mai
multe restricții simultan,
dați clic pe prima dată
pe care doriți să o
schimbați și trageți
mouse-ul până la ultima
dată pe care doriți să o
schimbați.
.

Dați clic pe
filtru

Dați clic pe „Salvează”
pentru a salva noua restricție.

Clic și trageți

Introduceți
valoare
Salvați
modificări
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În fereastra pop-up care
apare, introduceți în căsuța
albă valoarea pe care doriți
să o setați pentru restricția
corespunzătoare.

Pentru a elimina o restricție,
ștergeți numărul din căsuța
albă sau selectați cercul
„Elimină”, apoi dați clic pe
„Salvează”.

Actualizarea mai multor restricții
simultan (2)
Editare multiplă

O altă modalitate de a
efectua mai multe
modificări simultan este
să dați clic pe „Editare
multiplă” în partea
dreaptă a ecranului, sub
bara de date.
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Camere de
vânzare
Prețuri
Status
cameră
Restricții

În fereastra pop-up care
apare, selectați datele și
zilele săptămânii pe care
doriți să le editați.
Puteți edita „Camere de
vânzare”, „Prețuri”,
„Statusul camerei” și
„Restricțiile” dintr-o
singură mișcare sau să
alegeți una sau două
opțiuni. Dați clic pe
„Salvează modificări”
după ce editați fiecare
secțiune.

Recomandări de la Booking.com
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Recomandări
•

Pentru ca o cameră sau o unitate să
poată fi rezervată, trebuie să aibă
disponibilitate și un plan tarifar cu un preț.

•

Oaspeții pot face rezervări cu maximum
16 luni în avans - asigurați-vă că profitați
de toate oportunitățile pentru ca
proprietatea dvs. să fie vizibilă - și
rezervată.

•

Verificați-vă disponibilitatea pe termen
lung comutând calendarul la „Format
anual”. Sau comutați la „Format lunar”
pentru a vă gestiona tarifele și
disponibilitatea per lună

•

Atrageți diferite tipuri de oaspeți
configurând diferite planuri tarifare (ex.:
nerambursabil).

•

Descărcați aplicația Pulse și gestionați-vă
tarifele și disponibilitatea oricând, de
oriunde.

•

Economisiți timp și copiați tarifele pentru
anul sau sezonul următor cu câteva
clicuri în Instrumentul Copiați tarifele
anuale

Format
anual/lunar

