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Fördelarna med att hantera dina priser och din tillgänglighet

Öka din synlighet i 

sökresultaten och locka 

tidiga bokare genom att 

ladda priser och 

tillgänglighet upp till 16 

månader i förväg.

Lägg mer tid på att 

utveckla din verksamhet

och mindre tid på den 

dagliga driften.

Locka olika typer av 

bokare genom att 

anpassa det du erbjuder 

till olika typer av gäster.
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De första stegen

Gå till extranätet.

Klicka på fliken "Priser 

& tillgänglighet" högst 

upp på sidan och välj 

sedan "Kalender".

Sida 4

Priser och 
tillgänglighet

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=en_gb


Avsnitt 1: Uppdatera priser 
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För att ändra enskilda 

priser kan du helt enkelt 

hovra med muspekaren 

över priset och klicka på 

rutan som dyker upp. 

Fyll i det nya priset och 

tryck på "Enter"-

tangenten eller klicka 

utanför cellen.

Ändring av enskilda priser

Klicka

För att gå vidare till 

nästa cell kan du trycka 

på "Tab"-tangenten på 

ditt tangentbord eller 

upprepa samma steg 

med din mus.  
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För att ändra flera priser 

samtidigt klickar du på 

det första datumet som 

du vill ändra och drar 

muspekaren till det sista 

datumet som du vill 

ändra.

Massändring av priser (1)

Klicka och dra

I pop up-fönstret som 

dyker upp anger du det 

nya priset i den vita 

rutan.

Klicka på Spara för att 

spara ditt nya pris. 
Ange pris

Spara 
ändringar
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Ett annat sätt att göra 

massändringar på 

är genom att klicka på 

"Gör flera ändringar 

samtidigt" till höger på 

skärmen, under 

datumraden.

I pop up-fönstret som 

dyker upp väljer du 

datumen och 

veckodagarna som du vill 

ändra.

Du kan ändra "Rum att 

sälja", "Rumsstatus", 

och "Restriktioner" på 

en och samma gång, eller 

välja ett eller två 

alternativ. Klicka på 

"Spara ändringar" efter 

att du ändrat varje 

sektion.

Massändring av priser (2)

Rum att sälja

Priser

Rumsstatus

Restriktioner
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För att se dina priser 

för olika antal 

personer väljer du ett 

filter bredvid 

datumväljaren.

För att ändra priserna 

för olika antal 

personer klickar du på 

"Ändra prissättning 

för beläggning" 

under en prisplan. 

Uppdatera priser baserat på antal personer 

I pop up-fönstret som dyker 

upp väljer du 

"Rekommenderad" eller 

"Anpassad".

Du kan ange en 

prisförändring när antalet 

personer är lägre/högre än 

det vanliga antalet.

Klicka på "Spara 

ändringar"för att avsluta 

din prissättning för antal 

personer.

Aktivera/
avaktivera

Klicka för att 
ändra

Klicka på 
"Filter"

Observera: Om du inte har aktiverat den här funktionen för dina prisplaner kan du kontakta Booking.com så gör vi det åt dig.

Tips: Om du har några erbjudanden kommer ett Erbjudande-filter att synas bredvid datumväljaren. Du kan klicka på det för att se 

dina erbjudanden.

Sida 9 



Avsnitt 2: Uppdatera 
tillgänglighet 
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För att göra ändringar 

för enskilda rum eller 

boendeenheter kan du 

helt enkelt hovra med 

muspekaren över 

rummet och klicka på 

rutan som dyker upp.

Ange antalet rum eller 

enheter som du vill 

sälja och tryck på 

"Enter"-tangenten eller 

klicka utanför cellen.

Ändringar av enskilda rum

Klicka

För att gå vidare till 

nästa cell kan du trycka 

på "Tab"-tangenten på 

ditt tangentbord eller 

upprepa samma steg 

med din mus.  
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För att göra 

massändringar för 

rummen som du säljer 

klickar du på det första 

datumet som du vill ändra 

och drar muspekaren till 

det sista datumet som du 

vill ändra.

Massändringar för rum (1)

Klicka och dra

I pop up-fönstret som 

dyker upp anger du 

antalet rum eller enheter 

som du vill sälja under det 

valda datumintervallet i 

den vita rutan.

Klicka på "Spara" för att 

spara den nya 

tillgängligheten. 

Ange ett 
värde

Spara 
ändringar
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Ett annat sätt att göra 

massändringar på 

är att klicka på "Gör 

flera ändringar 

samtidigt" till höger på 

skärmen, under 

datumraden.

I pop up-fönstret som 

dyker upp väljer du 

datumen och 

veckodagarna som du vill 

ändra.

Du kan ändra "Rum att 

sälja", "Rumsstatus", 

och "Restriktioner" på 

en och samma gång, eller 

välja ett eller två 

alternativ. Klicka på 

"Spara ändringar" efter 

att du ändrat varje 

sektion.

Massändringar för rum (2)

Massändringar

Rum att sälja

Priser

Rumsstatus

Restriktioner
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Avsnitt 3: Öppna och stänga rum 
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Du kan öppna eller 

stänga ett rum eller en 

boendeenhet genom att 

klicka på de gröna eller 

de röda cellerna. 

Cellen blir röd om du 

stänger rummet eller 

boendeenheten för det 

datumet. Grön cell 

betyder att 

rummet/enheten är 

öppet och bokningsbart.

Öppna eller stänga rum på ett enskilt datum

Röd
Gäster kan inte

boka rummet

Rummet är 

bokningsbart

Rummet är 

bokningsbart, 

men har 

restriktioner.

Klicka
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Ett annat sätt att göra 

massändringar på 

är att klicka på "Gör 

flera ändringar 

samtidigt" under ett 

rumsnamn.

I pop up-fönstret som 

dyker upp väljer du 

datumen och 

veckodagarna som du vill 

ändra.

Du kan ändra "Rum att 

sälja", "Rumsstatus", 

och "Restriktioner" på 

en och samma gång, eller 

välja ett eller två 

alternativ. Klicka på 

"Spara ändringar" efter 

att du ändrat varje 

sektion.

Öppna eller stänga rum på flera datum 

Massändringar

Rum att sälja

Priser

Rumsstatus

Restriktioner
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Stängt:

Du har valt att stänga rummet

Ingen tillgänglighet:

Du har inte laddat någon tillgänglighet eller

minskat den till "0".

Pris saknas:

Du har inte angett något pris för prisplanen.

Pris stängt:

Din prisplan för datumet är stängt.

Slutsålt:

Alla rum som du har lagt ut till försäljning på 

Booking.com har bokats.

Flera blockeringar:

En kombination av ovanstående anledningar som 

gör att ditt boende inte är bokningsbart.

Anledningar till varför ditt boende inte är bokningsbart
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Ibland kan rum inte vara bokningsbara – trots att du inte har stängt dem. Det finns ett antal möjliga 
anledningar till det. Du ser anledningen i den röda etiketten under "Rummets status" i kalendern. 



Avsnitt 4: Öppna och stänga 
prisplaner 
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Du kan öppna eller 

stänga en prisplan 

genom att klicka i den 

övre delen av en "Pris"-

cell. 

I pop up-fönstret kan du 

välja "Öppna" eller 

"Stäng".

Klicka på "Spara" för att 

slutföra.

Öppna eller stänga en prisplan

Röd

Vit

Gäster kan inte boka

prisplanen

Gäster kan boka

prisplanen

Prisplanen är 

bokningsbar för 

gäster men har 

restriktioner.

Öppen/stängd

Klicka

Spara 
ändringar
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För att öppna/stänga 

flera prisplaner 

samtidigt klickar du på 

första datumet som du 

vill ändra och drar

muspekaren till det 

sista datumet som du 

vill ändra.

I pop up-fönstret kan 

du välja "Öppna" eller 

"Stäng".

Klicka på "Spara" för 

att slutföra.

Öppna eller stäng flera prisplaner

Klicka och dra

Öppen/stängd
Röd

Vit

Gäster kan inte boka

prisplanen

Gäster kan boka

prisplanen

Prisplanen är 

bokningsbar för 

gäster men har 

restriktioner.

Spara 
ändringar
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Avsnitt 5: Uppdatera restriktioner 
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Definitioner

Sida 22

• Minimilängd, maxlängd och exakt längd på vistelser

Du kan ställa in specifika vistelselängder som gästerna kan boka.

• Minimilängd och maxlängd på vistelser som bokas på ankomstdatumet

Du kan ange minst eller max antal nätter som gästerna kan boka ditt boende eller ett rum om de bokar samma dag 

som ankomst.

• Inga ankomster eller avresor på särskilda datum

Om du har några specifika dagar då du inte kan checka in eller ut gäster kan du stänga datumen för ankomster 

eller avresor. På så sätt kan inte gästerna boka en vistelse som börjar eller slutar på dessa dagar (men gästerna 

kan ändå boka dessa datum om de infaller under ett längre intervall).

• Kortast och längst tid att boka i förväg

Då gästen som tidigast eller senast kan göra en bokning.

Observera: Om du tillämpar restriktionerna för vissa datum, rum och/eller prisplaner, kan gästerna endast boka ett rum/ditt boende 

om deras sökkriterier överensstämmer med dina villkor. Om du till exempel anger en minimilängd för vistelser på tre dagar så kommer 

inte ditt boende att visas i sökresultaten för gäster som söker på kortare vistelser. Du kan ändra dessa restriktioner när som helst.



För att se dina 

restriktioner kan du välja 

ett filter bredvid 

datumväljaren.

Uppdatera enskilda restriktioner 

Klicka på datumet som du 

vill ändra. 

Ange värdet som du vill 

ställa in för en specifik 

restriktion eller radera ett 

befintligt värde om du vill 

ta bort restriktionen.

Tryck på "Enter"-

tangenten eller klicka 

utanför cellen.

Alternativ:

Minimi längd på vistelsen 

Max längd på vistelsen

Minimi längd på vistelsen fr.o.m. 

ankomstdag

Max längd på vistelsen fr.o.m. 

ankomstdag

Exakt längd på vistelse 

Inga avresor

Inga ankomster

Kortast  tid att boka i förväg

Längst  tid att boka i förväg

Klicka

Klicka på 
"Filter"

OBSERVERA: Vissa restriktioner syns eventuellt inte för ditt boende. Om du vill ställa in andra restriktioner kan du 

kontakta oss på Booking.com så kan vi aktivera dessa åt dig.
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För att ändra flera 

restriktioner samtidigt 

klickar du på det första 

datumet som du vill 

ändra och drar

muspekaren till det sista 

datumet som du vill 

ändra.

. 

Uppdatera flera restriktioner (1)

I pop up-fönstret som 

dyker upp anger du det 

nya värdet för den 

specifika restriktionen i 

den vita rutan.

Klicka på "Spara" för att 

spara den nya 

restriktionen. 

För att ta bort en 

restriktion raderar du 

siffran i den vita rutan 

eller klickar i cirkeln "Ta 

bort". Klicka sedan på 

"Spara".

Klicka och dra

Klicka på 
"Filter"

Spara 
ändringar
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Ange ett 
värde



Ett annat sätt att göra 

massändringar på 

är att klicka på "Gör 

flera ändringar 

samtidigt" till höger på 

skärmen, under 

datumraden.

I pop up-fönstret som 

dyker upp väljer du 

datumen och 

veckodagarna som du vill 

ändra.

Du kan ändra "Rum att 

sälja", "Rumsstatus", 

och "Restriktioner" på 

en och samma gång, eller 

välja ett eller två 

alternativ. Klicka på 

"Spara ändringar" efter 

att du ändrat varje 

sektion.

Uppdatera flera restriktioner (2)

Flera ändringar 
samtidigt

Rum att sälja

Priser

Rumsstatus

Restriktioner
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Tips från Booking.com
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Tips
• För att ett rum ska bli bokningsbart måste 

det ha tillgänglighet och en prisplan med 

ett angivet pris. 

• Gästerna kan boka i upp till 16 månader i 

förväg, så se till att du tar alla möjligheter 

att synas – och få bokningar. 

• Se över din tillgänglighet på lång sikt 

genom att byta till "Årsöversikt" i 

kalendern. Eller ändra till "Månadsvy" för 

att hantera priser och tillgänglighet 

månad för månad.

• Locka olika slags gäster genom att ställa 

in olika prisplaner (t.ex. priser utan 

återbetalning).

• Ladda ner Pulse-appen för att hantera 

priser och tillgänglighet när som helst, var 

som helst.

• Spara tid och använd vårt enkla verktyg 

för att kopiera priser till nästa år eller 

säsong.

Års-/månadsvy

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

