
Hogyan egyeztethetem a fizetett jutalékokat
a foglalásokkal?
Részletes útmutató



Ebben az útmutatóban megtalálja, hogyan ellenőrizheti a kifizetett 
jutalék mértékét a beérkezett foglalások tükrében.



Mi az ellenőrzés menete?

 A havi jutelékszámláját a vendégek kijelentkezési dátumai alapján kalkuláljuk. 

Például, ha egy vendég február 2-án jelentkezik ki, a foglalás a következő hónap 

számláján jelenik meg, vagyis a márciusi számlán.
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Az extranetében megtalálja a Foglalási kimutatások-at, ahol könnyen 

ellenőrizheti a havi jutalékszámlában feltüntetett foglalásokat.

A számlát a Booking.comon keresztül érkezett foglalásai után kapja. A pontos 

számla érdekében mindig azonnal módosítsa az extranet Foglalások fülön, ha 

valami változik. 

A jutalékszámla minden hónap első hetében válik elérhetővé.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=hu
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=hu


Sok hasznos, áttekinthető információ:
▸ A foglalási szám

▸ A vendégek száma

▸ Az érkezés/távozás dátuma

▸ A szobaéjszakák

▸ A jutalék százaléka és összege

▸ A foglalási állapot (Távolmaradás, 

Lemondás, Rendben)

▸ A végösszeg

Mi található a Foglalási 
kimutatásában?



Első lépések:

Hogyan tekintse át 
a Foglalási 
kimutatást?

Lépjen be az extranetbe.

Pénzügyek fülre.

5. oldal

Kimutatás 
megtekintése

Válassza a Foglalási 
kimutatások menüpontot.

Pénzügyek 
fül

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fhome.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=hu
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=hu
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=hu


A Foglalási 
kimutatások 
letöltéséhez vagy 
nyomtatásához, 
kattintson a megfelelő 
kék gombra.

Az Ön Foglalási kimutatása.

Letöltés vagy 
nyomtatás

Foglalási 
szám

Egy adott foglalás 
megtekintéséhez 

kattintson a 
foglalási számra. 

6. oldal



7. oldal

A Pénzügyek fülön 
válassza ki a Számlák 
lehetőséget az összes 

számla 
áttekintéséhez.

Kattintson a PDF 
letöltésére a számla 

másolatának 
mentéséhez.

Számlák áttekintése.

PDF letöltése

Számlák

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=hu


Így módosítsa foglalásait a pontos számla 
érdekében.

48 órán belül jelölje a távolmaradásokat.

Ezt könnyen megteheti:

1. Kattintson a Foglalások fülre az extranetben, majd válassza ki az 
adott foglalás számát. 

2. Kattintson a Megjelölés távolmaradásként a képernyő jobb 
oldalán. A foglalást lemondott foglalásként kezeljük.
 
3. Ön és a vendég is visszaigazolást kap e-mailben.

Módosítsa a foglalást mielőtt a vendég 
kijelentkezik.

Ezt könnyen megteheti:

1. Kattintson a Foglalások fülre az extranetben a foglalások 
módosításáért, például a dátumok módosításáért. 

2. Kattintson az adott foglalás számára, majd a legördülő menüből 
válasszon ki egy lehetőséget a jobb oldali menüből az Árak és dátumok 
módosítása rész alatt.

Mindig akkor módosítson a foglalásokon, amikor kiderül a változás. Ezzel biztosíthatja, hogy a számlája 
pontos, és hosszú távon időt spórolhat ezzel.8. oldal

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=hu
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=hu


1. Lépjen be az extranetbe, kattintson a Pénzügyek fülre, majd válassza a Foglalási kimutatások lehetőséget. 
2. A Megvitatás oszlopban pipálja ki annak a foglalásnak a jelölőnégyzetét, amelyet szeretne megvitatni, és egy kék Megvitatás 
gomb fog megjelenni. 

3. Kattintson a kék Megvitatás gombra, és írja be a valós bevétel összegét, válassza ki a megvitatás okát, és írjon megjegyzést a 
helyzet megmagyarázása végett. 

4. Kattintson az Indoklás küldése gombra.A Pénzügyi osztályunk egy tagja felveszi Önnel a kapcsolatot, amint lehetséges.

Ha hibát vétett, így kifogásolhatja a 
jutalék mértékét.

Ha elfelejtett megjelölni egy távolmaradást vagy érvénytelen hitelkártyát a kijelentkezést követő 48 órán belül, az ilyen 
foglalások meg fognak jelenni a számlán. Nem tudjuk garantálni, de esetenként lehet arra lehetőség, hogy eltávolítsuk 
ezeket a foglalásokat a számlájáról, ha követi az alábbi utasításokat:

Megjegyzés: a “Megvitatás” lehetőséget csak kivételes esetekben lehet alkalmazni. Általában elvárjuk, hogy a kijelentkezést követő 48 órán belül módosítsa a 
foglalást. A végső döntés a Pénzügyi osztályé. Ha a kérését elutasítják, ugyanarra a foglalásra nem külhet újabb megvitatási kérést.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=hu


Tippek.

• Győződjön meg róla, hogy időben kifizeti számláit, így szállása 

nyitva/foglalható státusza megmarad a Booking.comon.

• Kezelje magabiztosan a foglalásait, és erősítse meg, hogy 

minden információ helyes a Foglalások fülön, mielőtt 

számláját kiállítjuk.

10. oldal

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=hu


Ez minden! Most már tudja, hogyan 
egyeztetheti a fizetett jutalékokat
a foglalásokkal.

További kérdése van az extranetről? Kattintson az alábbi 
hivatkozásokra, és olvassa el ötleteinket és útmutatóinkat a 
Partnerközpontban.

Hogyan adhatok korlátozásokat az elérhetőségembez? 
(PDF útmutató)

Minden, amit a Genius programról tudnia kell

Képes útmutató elérhetőségének frissítéséhez (PDF útmutató) Hogyan tudom jelezni a távolmaradásokat?

Hogyan jelölhetek érvénytelennek egy hitelkártyát?

Kifogásolhatom a jutalék mértékét?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/212708969-Minden-amit-a-Genius-programr%C3%B3l-tudnia-kell?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=what_is_genius&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/213577765-K%C3%A9pes-%C3%BAtmutat%C3%B3-l%C3%A9p%C3%A9sr%C5%91l-l%C3%A9p%C3%A9sre-el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9g%C3%A9nek-friss%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9hez?utm_campaign=115001796765&utm_content=hu&utm_medium=update_your_availability&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212714929?utm_source=phc_pdf&utm_medium=report_noshow&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/212715309-Hogyan-jel%C3%B6lhetek-%C3%A9rv%C3%A9nytelennek-egy-hitelk%C3%A1rty%C3%A1t-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=mark_invalid_card&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/hu/articles/115005440789-Kifog%C3%A1solhatom-a-jutal%C3%A9k-m%C3%A9rt%C3%A9k%C3%A9t-?utm_campaign=115001796765&utm_content=en_gb&utm_medium=query_commission&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

