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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

Logga in på 

extranätet.

Klicka på fliken 

"Kalender & priser" 

högst upp på sidan. 

Klicka sedan på 

"Kalender".
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"Kalender & priser"

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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Ändring av enskilda priser

Se till att du har valt 

"Öppen" (för bokningar) 

till höger om kalendern 

innan du anger priset.

Ange sedan det nya 

priset. 

Klicka på "Spara" för 

att bekräfta 

ändringarna.
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För att ändra enskilda 

priser klickar du på 

kalendern för att välja 

ett datum. 

Om du vill ändra flera 

datum på samma gång

anger du datumen i

fälten uppe i det högra 

hörnet.

Klicka



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

Du kan också ange de 

aktuella datumen uppe i 

det högra hörnet.

Se till att du har valt 

"Öppet" (för bokningar) 

till höger om kalendern 

innan du anger priset.

Klicka på "Spara" för att 

spara ditt nya pris. 
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Klicka och dra



Avsnitt 2: Uppdatera din kalender 
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För att ladda 

tillgänglighet i 

kalendern ska du 

klicka och dra över 

datumen som du vill 

välja.

Du kan också ange de 

datumen uppe i det 

högra hörnet.

Uppdatera din kalender

För att öppna eller 

stänga vissa datum i 

kalendern med 

månadsvy klickar du 

på "Öppen" eller 

"Stängd" till höger 

om kalendern.
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Klicka och dra



Avsnitt 3: Uppdatera restriktioner 

Sida 10 



Definitioner

Sida 11

• Minimilängd på vistelsen

Du kan ange minst antal nätter som gästerna måste boka.

• 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 tid att boka i förväg

Då gästen som 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.



Uppdatera restriktioner 

Klicka och dra för att 

välja datum eller ange 

datumen uppe i det 

högra hörnet.

Se till att datumen är 

"Öppna" för bokningar. 

Välj sedan någon av de 

tillgängliga 

restriktionerna under 

priset och gör dina 

ändringar.

Klicka på "Spara" för att 

spara den nya 

restriktionen. 

Alternativ:

Minimilängd på vistelsen 

Inga avresor

Inga ankomster

Kortast tid att boka i förväg

För att ta bort restriktionen 

minimilängd på vistelsen kan 

du ange "1 natt". För att ta bort 

restriktionen kortast tid att 

boka i förväg kan du ange 

"Ingen".

Observera: Vissa restriktioner syns eventuellt inte för ditt boende. 

Om du vill ställa in andra restriktioner kan du kontakta oss så kan vi aktivera dessa åt dig.
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Klicka och dra

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213319409


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.

• Ladda ner Pulse-appen för att hantera 

priser och tillgänglighet när som helst, var 

som helst.

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://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html

