
Πώς θα κάνετε διασταύρωση των Κρατήσεών σας στο 
Τιμολόγιο Προμήθειας
Οδηγός βήμα-βήμα



Στον οδηγό αυτό θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να 
συγκρίνετε την προμήθεια που πληρώνετε με τις κρατήσεις που 

λαμβάνετε.



Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Το μηνιαίο τιμολόγιο προμήθειας υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας check-out του 

επισκέπτη. Για παράδειγμα αν κάποιος επισκέπτης κάνει check-out στις 2 

Φεβρουαρίου η κράτηση θα εμφανιστεί στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα (δηλ. στο 

τιμολόγιο Μαρτίου). 

Σελίδα 3

Στο Extranet σας παρέχουμε μία Κατάσταση Κρατήσεων, η οποία σας δίνει τη 

δυνατότητα να ελέγχετε εύκολα τις κρατήσεις που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο 

τιμολόγιό σας

Το τιμολόγιο αφορά κρατήσεις που λαμβάνετε μέσω της Booking.com. Για να 

βεβαιωθείτε ότι θα είναι σωστό, πρέπει να κάνετε τυχόν απαραίτητες αλλαγές στο

Extranet, στην καρτέλα Κρατήσεις μόλις ενημερώνεστε για αυτές. 

Μπορείτε να βλέπετε το τιμολόγιό σας την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=en_us&lang=el
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=en_us&lang=el


Πολλές χρήσιμες πληροφορίες με μια ματιά:

▸ Αριθμό κράτησης

▸ Όνομα επισκέπτη

▸ Ημερομηνία Άφιξης/Αναχώρησης

▸ Διανυκτερεύσεις

▸ Ποσοστό και ποσό προμήθειας

▸ Κατάσταση (Μη εμφάνιση, Ακύρωση, OΚ)

▸ Συνολική τιμή

Τι περιλαμβάνει η 

Κατάσταση Κρατήσεων;



Πρώτα βήματα:

Πώς θα δείτε την 

κατάσταση 

κρατήσεων

Συνδεθείτε στο Extranet.

Πηγαίνετε στην καρτέλα 

Οικονομικά.

Σελίδα 5

Προβολή 
κατάστασης

Κάντε κλικ στις 

Καταστάσεις Κρατήσεων.

Καρτέλα 
Οικονομικά

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/home.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=en_us&lang=el
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=en_us&lang=el


Για να εκτυπώσετε ή να 

κατεβάσετε μια 

Κατάσταση 

Κρατήσεων, κάντε κλικ 

στο αντίστοιχο μπλε 

κουμπί.

Η Κατάσταση Κρατήσεών σας.

Λήψη ή εκτύπωση 
αρχείου

Αριθμός 
κράτησης

Για να δείτε κάποια 

μεμονωμένη 

κράτηση, κάντε κλικ 

στον αριθμό 

κράτησης. 

Σελίδα 6



Σελίδα 7

Στην καρτέλα 

Οικονομικά επιλέξτε  

Τιμολόγια για να 

δείτε όλα τα 

τιμολόγιά σας.

Κάντε κλικ στο 

Κατεβάστε το pdf για 

να αποθηκεύσετε 

αντίγραφο του 

τιμολογίου.

Πώς βρίσκετε τιμολόγια.

Κατεβάστε 
το pdf

Τιμολόγια

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=en_us&lang=el


Πώς θα κάνετε αλλαγές στις κρατήσεις σας 

για να είστε βέβαιοι ότι το τιμολόγιο θα είναι 

σωστό.

Επισημάνετε τις «μη εμφανίσεις» μέσα σε 

48 ώρες.

Είναι απλό:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κρατήσεις στο Extranet και επιλέξτε τον 

αριθμό συγκεκριμένης κράτησης. 

2. Κάντε κλικ στο «Επισήμανση ως μη εμφάνιση» στη δεξιά πλευρά 

της οθόνης. Αυτή η κράτηση θα αποθηκευτεί ως ακύρωση.

3. Εσείς και ο επισκέπτης θα λάβετε email επιβεβαίωσης.

Κάντε αλλαγές πριν το check-out του 

επισκέπτη.

Είναι απλό:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κρατήσεις στο Extranet για να κάνετε αλλαγές 

σε κρατήσεις, όπως σε ημερομηνίες.

2. Κάντε κλικ στον αριθμό κάποιας συγκεκριμένης κράτησης και επιλέξτε κάτι 

από το μενού στα δεξιά της οθόνης, κάτω από το Αλλαγή ημερομηνιών & 

τιμών κρατήσεων.

Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε αλλαγές στις κρατήσεις μόλις ενημερώνεστε για αυτές. Έτσι, το τιμολόγιο 

θα είναι σωστό και μακροπρόθεσμα εξοικονομείτε χρόνο.Σελίδα 8

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=en_us&lang=el
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=en_us&lang=el


1. Συνδεθείτε στο Extranet, κάντε κλικ στην καρτέλα Οικονομικά και επιλέξτε το Καταστάσεις Κρατήσεων. 

2. Στη στήλη Αμφισβήτηση επιλέξτε το κουτάκι δίπλα στην κράτηση/-ήσεις που θέλετε να αμφισβητήσετε, και θα εμφανιστεί το μπλε 

κουμπί Αμφισβήτηση. 

3. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί Αμφισβήτηση και εισαγάγετε το σωστό ποσό που λάβατε, επιλέξτε τον λόγο της αμφισβήτησης και 

συμπεριλάβετε τυχόν απαραίτητες εξηγήσεις για την αμφισβήτηση. 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή αμφισβήτησης. Θα επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος από το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου το 

συντομότερο.

Πώς μπορείτε να αμφισβητήσετε την 

προμήθεια σε περίπτωση που κάνετε 

κάποιο λάθος.

Αν ξεχάσετε να επισημάνετε κάποια κράτηση ως μη εμφάνιση ή πιστωτική κάρτα ως μη έγκυρη μέσα σε 48 ώρες από το check-

out, αυτές οι κρατήσεις θα εμφανιστούν στο τιμολόγιό σας. Αν και δεν είναι σίγουρο, ίσως μπορέσετε να αφαιρέσετε αυτές τις 

κρατήσεις από το τιμολόγιό σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση: η λειτουργία Αμφισβήτησης προορίζεται για εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο. Γενικά, ισχύει ο κανόνας ότι θα πρέπει να κάνετε τις αλλαγές στις κρατήσεις σας μέσα 

σε 48 ώρες από το check-out. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου. Σε περίπτωση που η αμφισβήτησή σας απορριφθεί δεν μπορείτε να 

υποβάλετε νέα αμφισβήτηση για την ίδια κράτηση.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=en_us&lang=el


Συμβουλές.

• Βεβαιωθείτε ότι πληρώνετε τα τιμολόγιά σας εγκαίρως για 

να είναι το κατάλυμά σας ανοιχτό και διαθέσιμο για 

κρατήσεις στην Booking.com.

• Φροντίστε να ελέγχετε τις κρατήσεις σας και να 

επαληθεύετε όλες τις πληροφορίες στην καρτέλα Κρατήσεις

πριν την έκδοση του τιμολογίου.

Σελίδα 10

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=en_us&lang=el


Αυτό ήταν! Τώρα ξέρετε πώς μπορείτε να 

συγκρίνετε την προμήθεια με τις κρατήσεις 

σας.

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του Extranet; 

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για συμβουλές και 

οδηγίες από το Κέντρο Βοήθειας Συνεργατών.

Οδηγός βήμα-βήμα με εικόνες για το πώς να 

προσθέσετε περιορισμούς στη διαθεσιμότητά σας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Genius

Οδηγίες βήμα-βήμα με εικόνες για το πώς να ενημερώσετε 

τη διαθεσιμότητά σας

Πώς μπορώ να αναφέρω «μη εμφάνιση» στο extranet 

αν κάποιος επισκέπτης δεν έρθει στο κατάλυμα;

Πώς μπορώ να επισημάνω μια πιστωτική κάρτα ως 

άκυρη;

Μπορώ να κάνω αμφισβήτηση προμήθειας;

https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/115000826045-%CE%88%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%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-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%83%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=115001796765&utm_content=en_us&utm_medium=add_restrictions&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=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=what_is_genius&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=115001796765&utm_content=en_us&utm_medium=update_your_availability&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212714929-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-extranet-%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_us&utm_medium=report_noshow&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212714929-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89-%CE%BC%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-extranet-%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_us&utm_medium=report_noshow&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212715309-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%AC%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B7-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_us&utm_medium=mark_invalid_card&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/212715309-%CE%A0%CF%8E%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%AC%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B7-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_us&utm_medium=mark_invalid_card&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/el/articles/115005440789-%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gus&utm_medium=query_commission&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

