
Bagaimana cara menambahkan batasan 
pada ketersediaan Anda?
Sebuah panduan



Mengapa menggunakan batasan?

Batasan membuat Anda bisa menerapkan syarat khusus saat 
tamu memesan properti Anda

Batasan ini terlihat di halaman properti Anda agar tamu bisa 
membuat keputusan sesuai dengan batasan yang Anda 
tetapkan, memudahkan Anda untuk mengelola pemesanan.

Hal 2



Definisi

• Masa Inap Minimum, Maksimum atau Pasti
Anda dapat menetapkan masa inap spesifik yang dapat dipesan tamu.

• Batasan waktu menginap minimum/maksimum dari kedatangan
Anda dapat menetapkan jumlah malam minimum dan maksimum yang bisa dipesan tamu 
saat mereka memesan pada tanggal kedatangan.

• Tidak ada check-in atau check-out pada tanggal tertentu
Jika Anda punya hari spesifik di mana Anda tidak dapat melakukan check-in atau check-out, 
maka Anda dapat menutup tanggal tersebut. Dengan demikian, tamu tidak dapat 
memesan pada tanggal tersebut (tapi tetap dapat memesan jika tanggal tersebut adalah 
bagian dari periode pemesanan lebih panjang)

• Minimum atau maksimum pemesanan di awal
Waktu terjauh atau terdekat tamu dapat memesan.
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Langkah pertama

Silakan buka 
ekstranet.

Klik tab ‘Harga & 
Ketersediaan’  di 
bagian atas halaman, 
lalu klik ‘Kalender’.

Hal 4

Tambahkan batasan 
ke ketersediaan Anda

Harga & 
Ketersediaan

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
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Klik tanda panah 
drop-down di sebelah 
harga yang ingin Anda 

batasi.

Menambahkan batasan pada tanggal
Perubahan individual: Langkah 1

Harga
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Pilih batasan yang ingin diubah.

Opsi yang tersedia:
Masa Inap Minimum 

Masa Inap Maksimum
Masa Inap Min. dari Kedatangan

Masa Inap Maks. dari Kedatangan
Masa Inap Pasti 

Tidak ada keberangkatan
Tidak ada kedatangan

Min. Pemesanan Di Muka
Maks. Pemesanan Di Muka

Anda dapat 
memasukkan 
perubahan pada 
tiap tanggal di kotak 
putih di bawah ini.

Tinggal tambahkan 
jumlah hari yang 
ingin Anda tetapkan 
untuk setiap 
batasan dan klik 
‘Enter’ untuk 
menyimpan angka 
yang baru.

Menambahkan batasan pada tanggal
Perubahan individual: Langkah 2

Batasan

Masukkan Angka

Catatan: opsi batasan yang tersedia mungkin berbeda tiap 
akun



Hal 7 

Tambahkan 
batasan untuk 

periode yang lebih 
panjang dengan 

mengeklik ‘Ubah’ di 
bawah batasan 

yang ingin Anda 
tambahkan  

Di kotak pop-up 
yang muncul, Anda 
dapat memilih 
tanggal, hari dan 
jumlah hari yang 
ingin Anda berikan 
batasan. 

Lalu klik  ‘Simpan 
Perubahan’.

Perubahan massal

Ubah

Menambahkan batasan pada tanggal



Selesai. Sekarang Anda telah menambahkan 
batasan ke properti Anda.

Apakah Anda mempunyai pertanyaan lain tentang 
penggunaan ekstranet? Klik link di bawah ini untuk tips dan 
panduan dari Pusat Bantuan Mitra kami.

Bagaimana cara mengatur promo atau diskon?

Apa itu Program Genius?

Bagaimana cara menambahkan harga baru di 
halaman saya?

Bagaimana memperbarui ketersediaan (panduan 
PDF) 

https://partnerhelp.booking.com/hc/id/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/id/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=id
https://partnerhelp.booking.com/hc/id/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/id/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/id/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=id
https://partnerhelp.booking.com/hc/id/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=id

