
Így adhat korlátozásokat az 
elérhetőségéhez
Részletes útmutató



Miért kell korlátozásokat 
beállítani?
A korlátozásokkal különleges feltételeket állíthat be a 
foglalásokhoz.  

Ezek láthatóak a szállásoldalán, így a vendégek csak ezeknek 
a feltételeknek megfelelően foglalhatnak – így Ön 
könnyebben kezelheti a foglalásait. 

2. oldal



Meghatározások
• Minimum/maximum tartózkodás, vagy fix számú éjszaka

Beállíthatja, hogy hány éjszakát foglalhatnak a vendégek
• A tartózkodás érkezéstől számított minimum/maximum hossza

Beállíthatja, hogy legalább vagy legfeljebb hány éjszakára foglalhatnak szobát vagy 
szállást a vendégek aznapi érkezéssel.

• Legkésőbbi foglalhatóság
Azt is meghatározhatja, hogy a vendégek legkésőbb meddig foglalhatnak.

• Nincs érkezés/távozás bizonyos dátumokon
Ha a bejelentkezés vagy a kijelentkezés nem lehetséges bizonyos dátumokon, ezeket 
a napokat lezárhatja. Így a vendégek nem foglalhatnak úgy, hogy a be- vagy 
kijelentkezés ezekre a napokra essen (viszont foglalhatják ezeket a napokat, ha ezek 
beleesnek egy hosszabb tartózkodásba).

• Legkorábbi vagy legkésőbbi foglalhatóság
Meghatározhatja, hogy a vendégek legfeljebb mennyivel foglalhatnak korán vagy 
későn.3. oldal



Első lépések

Lépjen be az 
extranetbe.

Kattintson a „Naptár és 
árazás” fülre az oldal 
tetején, majd kattintson 
a „Naptár” menüpontra.

4. oldal

Korlátozás 
hozzáadása az 
elérhetőséghez

Naptár és árazás

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=115000826045&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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb


5. oldal

Kattintson a nyílra az 
ár mellett, amelyhez 

szeretné hozzáadni a 
módosítást.

Korlátozások hozzáadása dátumokhoz
Egyéni dátumok módosítása: 1. lépés

Ár



6. oldal

Válassza ki a szerkeszteni kívánt 
korlátozást.

A lehetőségek:
Minimum tartózkodás
Maximális tartózkodás

A tartózkodás érkezéstől számított 
minimális hossza

A tartózkodás érkezéstől számított 
maximális hossza
Fix számú éjszaka

Nincs távozás
Nincs érkezés

Legkésőbbi foglalhatóság
Legkorábbi foglalhatóság

A dátumok alatti 
fehér mezőben 
egyénileg is 
szerkesztheti a 
dátumokat.

Csak adja meg, hogy 
az egyes 
korlátozásokhoz 
hány napot 
szeretne beállítani, 
majd kattintson a 
„Mentés” gombra. 

Korlátozások hozzáadása dátumokhoz.
Egyéni dátumok módosítása: 2. lépés

Korlátozás

Adja meg az árat

Megjegyzés: a korlátozások eltérőek lehetnek, a fiók típusától 
függően.



7. oldal 

A hozzáadni kívánt 
korlátozás alatt 

kattintson a 
„Szerkesztés” 

gombra, ha 
szeretné a 

korlátozást 
hosszabb 

időszakhoz 
beállítani. 

A felugró ablakban 
kiválaszthatja a 
dátumokat, a hét 
napjait és a napok 
számát, amelyekhez 
szeretné beállítani a 
korlátozást. Ne 
felejtsen el a 
„Módosítások 
mentése” gombra 
kattintani. 

Korlátozások hozzáadása dátumokhoz
Több dátum módosítása egyszerre

Szerkesztés



Ennyi az egész. Most már beállította a 
kívánt korlátozásokat a szállásán.

További kérdése van az extranet használatával 
kapcsolatban? Kattintson az alábbi hivatkozásra, és nézze 
meg tippjeinket és útmutatóinkat a Partnerközpont oldalán.

Hogyan tudok ajánlatot vagy promóciót beállítani?

Mi az a Genius program?Hogyan frissítheti az elérhetőségét (PDF útmutató)

Hogyan tudok új árat adni az oldalamhoz?

https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_campaign=115000826045&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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=hu
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf

