
Πώς προσθέτετε περιορισμούς στη 
διαθεσιμότητά

Οδηγός βήμα-βήμα



Γιατί να χρησιμοποιήσετε 

περιορισμούς;

Οι περιορισμοί σας επιτρέπουν να ορίσετε ειδικούς όρους σχετικά 

με το πώς κάνουν κράτηση οι επισκέπτες στο κατάλυμά σας. 

Αυτοί οι όροι εμφανίζονται στη σελίδα του καταλύματός σας, ώστε 

οι επισκέπτες να μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο σύμφωνα με 

τους περιορισμούς σας, κάνοντας τη διαχείριση των κρατήσεων 

ευκολότερη.

Σελίδα 2



Επεξήγηση 

περιορισμών
• Ελάχιστη, μέγιστη ή ακριβής διάρκεια διαμονής

Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένη διάρκεια διαμονής για την οποία μπορούν να κάνουν κράτηση οι 

επισκέπτες.

• Περιορισμός ελάχιστης, μέγιστης διάρκειας διαμονής από την άφιξη

Μπορείτε να ορίστε τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό διανυκτερεύσεων για τις οποίες μπορεί να κάνει 

κράτηση ένας επισκέπτης στο κατάλυμα ή το δωμάτιό σας όταν κάνει κράτηση σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία άφιξης.

• Συγκεκριμένες ημερομηνίες χωρίς αφίξεις ή αναχωρήσεις

Αν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που δεν θα μπορείτε να κάνετε check-in/out στους 

επισκέπτες, μπορείτε να τις κλείσετε ώστε να μην γίνονται αφίξεις ή αναχωρήσεις. Έτσι, οι επισκεπτες 

δεν θα μπορούν να κάνουν κράτηση για διαμονή που ξεκινάει ή τελειώνει σε αυτές τις ημερομηνίες 

(αλλά θα μπορούν να κάνουν κράτηση για αυτές τις ημερομηνίες αν πρόκειται για μεγαλύτερη 

διάρκεια διαμονής).

• Ελάχιστη και μέγιστη κράτηση εκ των προτέρων

Το νωρίτερο και το αργότερο χρονικό σημείο που μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν κράτηση.
Σελίδα 3



Πρώτα βήματα

Πηγαίνετε στο extranet.

Κάντε κλικ στην καρτέλα 

«Τιμές & Διαθεσιμότητα» 

στην κορυφή της σελίδας και 

έπειτα στο «Ημερολόγιο».

Σελίδα 4

Προσθήκη 

περιορισμών στη 

διαθεσιμότητα

Τιμές & 
Διαθεσιμότητα

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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb&lang=el


Σελίδα 5

Κάντε κλικ στο 

αναπτυσσόμενο 

βέλος, δίπλα στην 

τιμή για την οποία 

θέλετε να ορίσετε 

τον περιορισμό. 

Προσθήκη περιορισμών στις 
ημερομηνίεςΜεμονωμένες αλλαγές: Βήμα 1

Τιμή



Σελίδα 6

Επιλέξτε τον περιορισμό που 

θέλετε να επεξεργαστείτε.

Διαθέσιμες επιλογές:

Ελάχιστη διάρκεια διαμονής 

Μέγιστη διάρκεια διαμονής

Ελάχιστη διάρκεια διαμονής από 

την άφιξη

Μέγιστη διάρκεια διαμονής από 

την άφιξη

Ακριβής διαμονή 

Καμία αναχώρηση

Καμία άφιξη

Ελάχιστη κράτηση εκ των 

προτέρων

Μέγιστη κράτηση εκ των 

προτέρων

Μπορείτε να κάνετε 

μεμονωμένες 

αλλαγές σε κάθε 

ημερομηνία στα 

άσπρα πεδία κάτω 

από τις 

ημερομηνίες.

Απλώς προσθέστε 

τον αριθμό των 

ημερών που θέλετε 

να ορίσετε για κάθε 

περιορισμό και 

κάντε κλικ στο 

πλήκτρο «Enter» για 

να αποθηκευτεί ο 

νέος περιορισμός.  

Προσθήκη περιορισμών στις 
ημερομηνίεςΜεμονωμένες αλλαγές: Βήμα 2

Περιορισμός

Εισαγάγετε αριθμό

Σημείωση: οι διαθέσιμες επιλογές περιορισμών μπορεί να 

διαφέρουν ανα λογαριασμό



Σελίδα 7 

Προσθέστε 

περιορισμούς για 

μεγαλύτερη χρονική 

περίοδο κάνοντας κλικ 

στο κουμπί 

«Επεξεργασία» κάτω 

από τον περιορισμό 

που θέλετε να 

προσθέσετε. 

Στο αναδυόμενο 

πλαίσιο που θα 

εμφανιστεί, μπορείτε 

να επιλέξετε τις 

ημερομηνίες, τις 

μέρες της εβδομάδας 

και τον αριθμό των 

ημερών, για τις 

οποίες θέλετε να 

ορίσετε τον 

περιορισμό.

Έπειτα κάντε κλικ στο 

«Αποθήκευση 

αλλαγών».

Προσθήκη περιορισμών στις 
ημερομηνίεςΜαζικές αλλαγές

Επεξεργασία



Τέλος! Έχετε προσθέσει τους περιορισμούς 
που θέλετε στο κατάλυμά σας.

Έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με τη χρήση του extranet 

σας; Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για συμβουλές 

και οδηγίες χρήσης από το Κέντρο Βοήθειας Συνεργατών.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια προσφορά ή 

προωθητική ενέργεια;

Τι είναι το πρόγραμμα Genius;Πώς να ενημερώσετε τη διαθεσιμότητά σας (οδηγός PDF)

Πώς προσθέτω νέα τιμή στη σελίδα μου;

https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/213312325-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%89-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%89%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-?utm_campaign=115000826045&utm_content=en_gb&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212708969-%CE%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%8C%CF%83%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-Genius?utm_campaign=115000826045&utm_content=en_gb&utm_medium=genius_programme&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/213577765-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CE%B1%CF%82?utm_campaign=115000826045&utm_content=en_gb&utm_medium=availability_guide&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212714589-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82-?utm_campaign=rpdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter

