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2. oldal



Első lépések

Árak és elérhetőség 
feltöltése

Lépjen az extranetre.

Kattintson az ‘Árak és 
elérhetőség’ fülre az 
oldal tetején, majd 
kattintson a Naptár’ 
menüpontra.

3. oldal

Árak és elérhetőség

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


4. oldal

Árak és elérhetőség

Árak és elérhetőség frissítése: Egyéni módosítás



5. oldal

Egy bizonyos dátumra 
úgy frissítheti az 

elérhetőségét, hogy a 
‘Kiadó szobák’ melletti 

fehér mezőben megad 
egy értéket. 

Az új értékek 
mentéséhez kattintson 

az ‘Enter’ gombra.

Elérhetőség frissítése
Egyéni módosítás

Szerkesztés



6. oldal

A szobatípus alatt 
válassza ki a 

megfelelő árat a 
névre való 

kattintással.

Ezután egyénileg 
módosíthatja az 

árakat a fehér 
mezőben, az ‘Alapár 

módosítása’ 
lehetőségnél.

Kattintson az ‘Enter’ 
gombra az új érték 

mentéséhez

Árak frissítése
Egyéni módosítás

Rate

Edit

Hogyan kezelhetem a korlátozásokat?

https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


7. oldal

A  ‘Szoba állapota’ 
lehetőséggel szemben 

egy kattintással 
megnyithatja vagy 

lezárhatja a szobát. 

Amikor egy dátumra 
kattint, a lezárt szobák 

automatikusan 
megnyílnak, a nyitott 

szobák pedig 
automatikusan 

lezáródnak. 

Szobák megnyitása/lezárása
Egyéni módosítás

Piros

Zöld

Sárga

Szoba lezárva

Szoba 
megnyitva

Hiányzó ár 
és/vagy 
elérhetőség

Kattintás



8. oldal

Árak és elérhetőség

Árak és elérhetőség frissítése: Több egyidejű 
módosítás



9. oldal

Egyidejű 
módosításokhoz 

kattintson a ‘Csoportos 
szerkesztés’ funkcióra a 

szoba neve alatt.

A felugró ablakban 
válassza ki a dátumokat 
és a hét napjait, amiket 
szerkeszteni szeretne.

Egyszerre módosíthatja a 
‘Kiadó szobákat’, az 
‘Árakat’ és a ‘Szoba 
állapotát’, vagy 
kiválaszthatja ezek közül 
bármelyik lehetőséget. Ne 
felejtsen el a szerkesztés 
után a ‘Módosítások 
mentése’ gombra 
kattintani.

Árak és elérhetőség frissítése
Több egyidejű 
módosítás

Csoportos szerkesztés

Kiadó szobák

Árak

Szoba 
állapota



Tippek

Ne felejtsen el árat feltölteni az 
összes megnyitott dátumhoz. A 
szoba csak akkor foglalható, ha 
meg van nyitva, és van 
hozzárendelve ár – ezt a 
naptárban zöld színnel jelezzük.

A vendégek akár 16 hónappal 
előre is foglalhatnak, így több 
lehetősége van, hogy megmutassa 
magát – és a vendégeknek esélyük 
legye lefoglalni szállását. 

Nézze meg a hosszú távú 
elérhetőségét, váltson a naptárban 
‘Éves nézetre’.

10. oldal

Éves nézet

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Már kész is van! Szállása most már látható 
lesz a megnyitott dátumra kereső 
vendégek számára.

További kérdései vannak az árakról és az 
elérhetőségről? További tanácsokat olvashat, ha az 
alábbi hivatkozásokra kattint:

Hogy állíthatok be egy ajánlatot vagy promóciót? Mi az a Genius program?

Hogyan frissíthetem a korlátozásokat? Hogy adhatok egy új árat az oldalamhoz?

https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/212714629?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_my_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/212714589?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb

