
Jak zaktualizować dostępność
Przewodnik krok po kroku



 Spis treści:

Jak dodać ceny i dostępność

● Aktualizacja dostępności: pojedyncze zmiany (strona 5)

● Aktualizacja cen: pojedyncze zmiany (strona 6)

● Otwieranie/zamykanie pokoi: pojedyncze zmiany (strona 7)

● Aktualizacja cen i dostępności: zmiany grupowe (strona 9)

● Porady dotyczące rezerwacji (strona 10)
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Pierwsze kroki:

Dodawanie cen 
i dostępności

Przejdź do Extranetu.

Kliknij w zakładkę „Ceny 
i dostępność”, po czym 
wybierz „Kalendarz”.
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Ceny i dostępność

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
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Ceny i dostępność

Aktualizacja cen i dostępności: pojedyncze zmiany
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Zaktualizuj dostępność 
pokoi na konkretną 

datę, podając ich liczbę 
w białych okienkach 

w rzędzie „Pokoje na 
sprzedaż” .

Aby zapisać zmiany,
kliknij Enter.  

Aktualizacja dostępności
Pojedyncze zmiany

Edytuj
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Pod rodzajem pokoju
kliknij w odpowiedni

plan cenowy. 

Następnie możesz 
wprowadzić 

pojedyncze zmiany, 
podając cenę 

w białych okienkach 
w rzędzie „Edytuj 

cenę podstawową”.

Aby zapisać zmiany,
kliknij Enter.   

Aktualizacja cen
Pojedyncze zmiany

Cena

Edytuj

Jak mogę zarządzać ograniczeniami?
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Możesz otworzyć lub
zamknąć pokój 

pojedynczym kliknięciem 
w rzędzie „Status 

pokoju”. 

Klikając w konkretną 
datę, automatycznie 

otworzysz zamknięte 
pokoje i zamkniesz 

otwarte pokoje.

Otwieranie/zamykanie pokoi 
Pojedyncze zmiany

Czerwony

Zielony

Żółty

Pokój zamknięty

Pokój otwarty

Brak cen 
lub pokoi na 
sprzedaż

Kliknij
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Ceny i dostępność

Aktualizacja cen i dostępności: zmiany grupowe
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Aby wprowadzić zmiany 
grupowe, kliknij w 

„Edytowanie grupowe” 
pod nazwą pokoju.

W okienku, które się 
pojawi, wybierz daty i dni 
tygodnia, które chcesz 
edytować.  

Możesz edytować 
„Pokoje na sprzedaż”, 
„Ceny” oraz „Status 
pokoju” jednocześnie lub 
wybrać jedną lub dwie 
opcje. Po zakończeniu 
edycji każdej z sekcji 
kliknij „Zapisz”.

Aktualizacja cen i dostępności
Zmiany grupowe

Edytowanie 
grupowe

Pokoje na 
sprzedaż

Ceny

Status pokoju



Wskazówki

Załaduj ceny na otwarte daty.

Pokój jest dostępny do rezerwacji,
tylko jeśli jest otwarty i
ma przypisaną kategorię 
cenową – w kalendarzu będzie 
oznaczony na zielono.

Goście mogą dokonać rezerwacji 
nawet na 16 miesięcy do przodu, 
co pozwoli Ci zyskać jeszcze 
większą widoczność! 

Sprawdź swoją dostępność 
długoterminową, przełączając 
Kalendarz na „Widok roczny”.
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Widok roczny

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


Gotowe! Twój obiekt będzie się teraz 
wyświetlał gościom, którzy szukają 
noclegu na terminy, które udostępniłeś.

Masz pytania dotyczące cen i dostępności? Przydatne wskazówki 
znajdziesz w poniższych artykułach:

Jak mogę ustawić ofertę lub promocję? Wszystko, co musisz wiedzieć o programie Genius

Jakiego rodzaju ograniczenia mogę ustawić? Jak dodać nowy plan cenowy?

https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/213312325-Jak-mog%C4%99-ustawi%C4%87-ofert%C4%99-lub-promocj%C4%99-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212708969-Wszystko-co-musisz-wiedzie%C4%87-o-programie-Genius?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=genius_programme&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212714629-Jakiego-rodzaju-ograniczenia-mog%C4%99-ustawi%C4%87-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_my_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212714589-Jak-doda%C4%87-nowy-plan-cenowy-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

