
Jak zaktualizować dostępność
Przewodnik krok po kroku



Spis treści

Jak dodać ceny i dostępność

● Aktualizacja dostępności: zmiana pojedynczych dat (strona 4)

● Aktualizacja dostępności: zmiana na dłuższy okres (strona 5)

● Aktualizacja cen: zmiana pojedynczych dat (strona 6)

● Aktualizacja cen: zmiana na dłuższy okres (strona 7)

● Otwieranie/zamykanie pokoi: zmiana pojedynczych dat (strona 8)

● Otwieranie/zamykanie kategorii cenowych: 

zmiana pojedynczych dat (strona 9)

● Otwieranie/zamykanie pokoi lub kategorii cenowych: 

zmiana na dłuższy okres (strona 10)
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Pierwsze kroki

Dodawanie cen 
i dostępności

Przejdź do Extranetu

Kliknij w zakładkę 
Ceny i dostępność 
na górze strony, 
po czym wybierz 
Kalendarz
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Ceny i dostępność

https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
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Możesz zmienić 
liczbę pokoi na 

sprzedaż w 
określonym 

terminie. Aby 
zapisać zmiany, 

kliknij Enter 

Aktualizacja dostępności
Zmiany pojedynczych dat

Edytuj
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Aby wprowadzić 
zmiany na dłuższy 

okres,
kliknij Edytuj w 
polu Pokoje na 

sprzedaż

W okienku, które 
się pojawi, 
wprowadź daty i 
liczbę dostępnych 
pokoi. Na koniec 
Zapisz zmiany

Aktualizacja dostępności
Zmiany na dłuższy okres

Edytuj
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Pod rodzajem pokoju 
kliknij w odpowiednią 

kategorię cenową. 
Zmiany dla 

pojedynczych dat 
zatwierdź przyciskiem 

Enter

Aktualizacja cen
Zmiany pojedynczych dat

Kategoria 
cenowa

Edytuj

Dodawanie ograniczeń w dostępności – przewodnik krok po kroku

https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/115000826045-Dodawanie-ogranicze%C5%84-w-dost%C4%99pno%C5%9Bci-wizualny-przewodnik-krok-po-kroku-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/115000826045-Dodawanie-ogranicze%C5%84-w-dost%C4%99pno%C5%9Bci-wizualny-przewodnik-krok-po-kroku-
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Aby wprowadzić 
zmiany na 

dłuższy okres, 
kliknij Edytuj w 
okienku Cena.

W okienku, które 
się pojawi, 
wprowadź daty i 
ceny, które chcesz 
ustawić. Na koniec 
Zapisz zmiany

Aktualizacja cen
Zmiany na dłuższy okres

Dodawanie ograniczeń w dostępności – przewodnik krok po kroku

Edytuj

https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/115000826045-Dodawanie-ogranicze%C5%84-w-dost%C4%99pno%C5%9Bci-wizualny-przewodnik-krok-po-kroku-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/115000826045-Dodawanie-ogranicze%C5%84-w-dost%C4%99pno%C5%9Bci-wizualny-przewodnik-krok-po-kroku-
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Możesz otworzyć lub 
zamknąć pokój, 

klikając w konkretną 
datę i zmieniając kolor 

oznaczający 
status pokoju

Otwieranie/zamykanie pokoi
Zmiany pojedynczych dat

Kliknij
Czerwony

Zielony

Żółty

pokój zamknięty

pokój otwarty

brak cen lub 
pokoi na 
sprzedaż
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Możesz otworzyć lub 
zamknąć kategorię 
cenową, klikając w 

konkretną datę 
i zmieniając kolor 
kategorii cenowej

 

Otwieranie/zamykanie kategorii cenowych
Zmiany pojedynczych dat

Kliknij

Czerwony

Zielony

Żółty

pokój zamknięty

pokój otwarty

brak cen lub 
pokoi na 
sprzedaż
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Kliknij w zakładkę 
Ceny i dostępność na 

górze strony, 
a następnie wybierz 

Otwórz/zamknij 
pokoje  

Otwieranie/zamykanie pokoi i kategorii cenowych 
Zmiany na dłuższy okres

Ceny i dostępność

Wybierz daty, 
pokoje i kategorie 
cenowe, które 
chcesz otworzyć, a 
następnie kliknij 
Aktualizuj



Wskazówki

Załaduj ceny na otwarte daty. 
Pokój jest dostępny do rezerwacji 
tylko wtedy, kiedy jest otwarty i 
ma przypisaną kategorię cenową 
– w kalendarzu będzie oznaczony 
na zielono.

Goście mogą dokonywać 
rezerwacji nawet na 16 
miesięcy do przodu – upewnij 
się, że Twój obiekt jest dostępny 
na kolejne miesiące i można go 
zarezerwować.
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Gotowe! Twój obiekt będzie się teraz wyświetlał osobom, 
które szukają noclegu w terminach, które udostępniłeś!

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

Jak mogę ustawić ofertę lub promocję? Na czym polega program Genius?
Jak dodać ograniczenia do kategorii cenowych? Jak mogę dodać nową cenę na swojej stronie?

https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/213312325-Jak-mog%C4%99-ustawi%C4%87-ofert%C4%99-lub-promocj%C4%99-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/213312325-Jak-mog%C4%99-ustawi%C4%87-ofert%C4%99-lub-promocj%C4%99-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://ask.booking.com/hc/pl/articles/207934455-Na-czym-polega-program-Genius-
https://ask.booking.com/hc/pl/articles/207934455-Na-czym-polega-program-Genius-
https://ask.booking.com/hc/pl/articles/208125245-Jak-mog%C4%99-doda%C4%87-ograniczenia-do-kategorii-cenowych-
https://ask.booking.com/hc/pl/articles/208125245-Jak-mog%C4%99-doda%C4%87-ograniczenia-do-kategorii-cenowych-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212714589-Jak-doda%C4%87-now%C4%85-cen%C4%99-na-swojej-stronie-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212714589-Jak-doda%C4%87-now%C4%85-cen%C4%99-na-swojej-stronie-?utm_campaign=pdf&utm_medium=connect&utm_source=helpcenter

