
كیفیة إضافة قیود على توافرك

دلیل مفصل خطوة بخطوة



لماذا نستخدم القیود؟

تتیح لك القیود تطبیق شروط خاصة على كیفیة حجز الضیوف لمكان اإلقامة الخاص بك.

ینعكس ذلك على صفحة مكان اإلقامة الخاص بك بطریقة تسمح للضیوف الحجز وفقاً للقیود التي 
تضعھا فقط، یساعدك ذلك على إدارة حجوزاتك بسھولة أكبر.

الصفحة 2



المفردات

الحد األدنى أو األعلى أو الفترة المعّینة  لإلقامة•
یمكنك تحدید مدة اإلقامة التي یمكن للضیف حجزھا.

الحد األدنى للحجز المسبق•
یمكنك تحدید الفترة التي تسبق الحجز التي یمكن للضیف فیھا  الحجز.

ال یمكن الوصول والمغادرة في تواریخ معّینة•
یمكنك إغالق الوصول والمغادرة في تواریخ معینة في حال لم عدم تمكنك من تسجیل الوصول والمغادرة. لن یتمكن الضیوف من حجز 

إقامة تبدأ أو تنتھي في ھذه األیام (ولكن بإمكانھم حجز ھذه التواریخ إذا وقعت ضمن نطاق تواریخ أكبر)

الحد األدنى أو األعلى  للحجز المسبق•
أقرب وآخر نقطة زمنیة یمكن للضیف الحجز فیھا.

الصفحة 3



الصفحة 4

إضافة قیود على توافرك
األسعار والتوافر

الخطوات األولى:

قم بتسجیل الدخول على اإلكسترانت.

اضغط على صفحة األسعار والتوافر.

http://admin.booking.com/
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=en_gb


الصفحة 5

اضغط على السھم بجانب فئة 
السعر التي تود تطبیق القید علیھا.

إضافة القیود على التواریخ
التغییرات الفردیة: الخطوة 1

السعر



الصفحة 6

حدد القید الذي تود تعدیلھ.

الخیارات المتوفرة:
الحد األدنى لإلقامة
الحد األعلى لإلقامة

الحد األدنى لمدة اإلقامة اعتباراً من یوم الوصول
الحد األقصى لمدة اإلقامة اعتباراً من یوم الوصول

اإلقامة المحددة
ال یوجد مغادرین
ال یوجد واصلین

الحد األدنى للحجز المسبق
الحد األعلى للحجز المسبق

یمكنك القیام بتغییرات فردیة 
على كل تاریخ في المربعات 

البیضاء أدنى التواریخ.

فقط قم بإضافة عدد األیام التي 
تود ضبط كل قید علیھا 

 "Enter" واضغط على
لحفظ القیمة الجدیدة.

القیود

أدخل رقماً

مالحظة: خیارات القیود قد تتغیر من حساب إلى آخر.

إضافة القیود على التواریخ
التغییرات الفردیة: الخطوة 2



Page 7 

أضف قیوداً لفترة أطول 
بالضغط على "تعدیل" أدنى 

القید الذي تود إضافتھ.  في المربع الذي یظھر، یمكنك 
اختیار التواریخ وأیام األسبوع 

وعدد األیام التي تود تطبیق 
القید علیھا.

اضغط بعدھا على "احفظ 
التغییرات".

Adding restrictions to dates
Bulk changes

تعدیل



بكل بساطة. قمت بإضافة القیود التي تریدھا إلى مكان اإلقامة 
الخاص بك.

ھل لدیك المزید من المعلومات حول اإلكسترانت؟
اضغط على الروابط أدناه لتحصل على نصائح ودالئل من مركز مساعدة العمالء الخاص بنا.

(PDF دلیل) كیف تحدث توافرك 

كیف أضیف صور لغرف أو وحدات معّینة؟

Genius كل ما تحتاج معرفتھ عن برنامج

ما ھو "العرض المذھل"؟

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213301625?utm_source=phc_pdf&utm_medium=value_deal&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb

