
Jak porównać fakturę za prowizję względem rezerwacji?
Przewodnik krok po kroku



Ten przewodnik wyjaśnia, jak sprawdzić prowizję, którą płacisz, z 
otrzymywanymi rezerwacjami.



Jak wygląda cały proces?

Twoja miesięczna faktura za prowizję obliczana jest w oparciu o daty 

wymeldowania gości. Na przykład, jeśli gość wymelduje się 2 lutego, ta rezerwacja 

pojawi się na fakturze za następny miesiąc, w tym wypadku będzie to faktura 

wystawiona w marcu.
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Dostarczamy Ci „Raport rezerwacji” poprzez Extranet. Pozwala Ci on na 

przejrzenie rezerwacji uwzględnionych w comiesięcznej fakturze za prowizję.  

Twoja faktura uwzględnia rezerwacje, które otrzymałeś przez Booking.com. Aby 

upewnić się, że Twoja faktura jest prawidłowa, dokonaj potrzebnych zmian w 

zakładce „Rezerwacje” w Extranecie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. 

Swoją fakturę za prowizję będziesz mógł zobaczyć w pierwszym tygodniu 

każdego miesiąca.

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=pl
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=pl


Mnóstwo przydatnych informacji:
▸ Numer rezerwacji

▸ Imię i nazwisko gościa

▸ Daty przybycia i odjazdu

▸ Pokojonoce

▸ Wysokość i procent prowizji

▸ Status (niedojazd, odwołanie, OK)

▸ Cenę całkowita

Co zawierają Raporty 
rezerwacji?



Pierwsze kroki:

Jak wyświetlić 
Raport rezerwacji?

Zaloguj się do Extranetu.

Przejdź do zakładki 
„Finanse”
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Pokaż raport

Kliknij „Raporty 
rezerwacji”

Zakładka 
„Finanse”

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=pl
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=pl
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=pl


Aby wydrukować lub 
pobrać Raport 
rezerwacji, kliknij 
odpowiedni niebieski 
przycisk.

Twój Raport rezerwacji.

Pobierz lub wydrukuj

Numer 
rezerwacji

Aby wyświetlić 
pojedynczą 

rezerwację, kliknij 
jej numer. 
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W zakładce „Finanse” 
wybierz „Faktury”, 

aby wyświetlić 
wszystkie faktury.

Kliknij „Pobierz PDF”, 
aby zapisać 

egzemplarz faktury.

Twoje faktury.

Pobierz PDF

Faktury

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=pl


Jak dokonywać zmian w rezerwacjach, aby 
otrzymywać prawidłowe faktury.

Oznacz „niedojazdy” w ciągu 48 godzin.

To proste:

1. Kliknij zakładkę „Rezerwacje” w Extranecie i wybierz numer 
konkretnej rezerwacji.

2. Kliknij „Oznacz jako niedojazd” po prawej stronie ekranu. Ta 
rezerwacja zostanie zapisana jako odwołana.

3. Ty i Twój gość otrzymacie e-mail z potwierdzeniem.

Wprowadzaj zmiany, zanim gość się wymelduje.

To proste:

1. Kliknij zakładkę „Rezerwacje” w Extranecie, aby wprowadzić zmiany w 
rezerwacji, w tym również zmiany terminów.

2. Kliknij numer konkretnej rezerwacji i wybierz opcję z menu po prawej 
stronie ekranu, pod „Zmień daty i ceny rezerwacji”.

Pamiętaj, by dokonywać zmian w rezerwacjach, gdy tylko się o nich dowiesz. To zapewni Ci otrzymanie 
prawidłowych faktur i zaoszczędzi Twój czas.Strona 8

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=pl
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=pl


1. Zaloguj się do Extranetu, kliknij zakładkę „Finanse” i wybierz „Raporty rezerwacji”.
2. W kolumnie „Spór” zaznacz okienko dla rezerwacji, które chcesz zakwestionować, a pojawi się niebieski przycisk „Spór”.

3. Kliknij niebieski przycisk „Spór” i wpisz swój przychód za tę rezerwację, wybierz powód sporu i opisz zaistniałą sytuację.

4. Kliknij przycisk „Wyślij”. Pracownik działu kontroli kredytowej skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Jak zakwestionować prowizję, jeśli 
popełniłeś błąd.

Jeśli zapomniałeś oznaczyć gościa jako niedojazd albo kartę jako nieprawidłową w ciągu 48 godzin od wymeldowania, 
rezerwacje te pojawią się na fakturze. Może istnieć możliwość usunięcia ich z faktury za pomocą kilku prostych kroków, 
jednak nie możemy tego zagwarantować:

Uwaga: funkcja „Spór” powinna być używana tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nadal oczekujemy, że będziesz dokonywał zmian w rezerwacjach w ciągu 48 godzin 
od wymeldowania. Ostateczna decyzja należy do działu kontroli kredytowej. Jeśli spór zostanie odrzucony, nie możesz rozpocząć kolejnego dla tej samej 
rezerwacji.

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=pl


Wskazówki.

• Pamiętaj o opłacaniu prowizji na czas, aby Twój obiekt był 

ciągle otwarty do rezerwacji na Booking.com.

• Miej kontrolę nad swoimi rezerwacjami i sprawdzaj 

poprawność informacji w zakładce „Rezerwacje”, zanim Twoja 

faktura zostanie wystawiona.
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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=pl


To wszystko! Teraz już wiesz jak porównać 
wysokość płaconej prowizji z 
otrzymywanymi rezerwacjami.

Masz więcej pytań dotyczących korzystania z Extranetu? 
Kliknij poniższe linki, aby otrzymać wskazówki i poradniki z 
naszego Centrum pomocy.

Jak dodać ograniczenia dostępności (poradnik PDF)

Czym jest program Genius?

Jak zaktualizować swoją dostępność (poradnik PDF) Jak oznaczyć gościa jako niedojazd?

Jak oznaczyć kartę jako nieprawidłową?

Czy mogę zakwestionować prowizję, którą mam zapłacić?

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=pl
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=what_is_genius&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=pl
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=pl
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=pl
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212715309?utm_source=phc_pdf&utm_medium=mark_invalid_card&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=pl
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115005440789?utm_source=phc_pdf&utm_medium=query_commission&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=pl

