
Como pode comparar a fatura da sua comissão 
com as reservas ?
Um guia passo a passo



Este guia explica-lhe como pode comparar a comissão que paga com 
as reservas que recebeu.



Qual é o processo?

A sua fatura de comissão mensal é calculada com base na data de check-out dos 

hóspedes. Por exemplo, se um hóspede efetuar o check-out a 2 de fevereiro, essa 

reserva será mostrada na fatura do mês anterior, ou seja, a fatura emitida em março.

Página 3

Disponibilizamos-lhe um “Relatório de reservas” na extranet, que lhe permite 

rever facilmente as reservas incluídas na sua fatura de comissão mensal.

A sua fatura é baseada nas reservas que recebeu de Booking.com. Para garantir 

que a sua fatura está correta, faça as alterações necessárias no separador 

“Reservas” da sua extranet, assim que tiver conhecimento delas. 

A fatura da sua comissão está pronta para ser visualizada na primeira semana de 

cada mês. 



Muitas informações úteis: 
▸ Número da reserva

▸ Nome do hóspede

▸ Datas de chegada/partida

▸ Noites reservadas

▸ Percentagem da comissão e valor

▸ Estado (Não comparência, cancelada, OK)

▸ Preço total

O que está incluído no 
Relatório de reservas?



Primeiros passos:

Como pode ver o 
seu relatório de 
reservas?

Inicie sessão na extranet.

Vá ao separador 
“Finanças”.
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Ver relatório

Clique em “Relatório de 
reservas”.

Separador 
Finanças



Para imprimir ou 
descarregar um 
“Relatório de 
reservas”, clique no 
botão azul apropriado.

O seu Relatório de reservas.

Descarregar 
ou Imprimir

Número da 
reserva

Para ver uma 
reserva individual, 

clique no número da 
reserva. 
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No separador 
“Finanças”, selecione 

“Faturas” para ver 
todas as suas faturas.

Clique em 
“Descarregar pdf” 
para guardar uma 

cópia de uma fatura.

Encontrar as suas faturas.

Descarregar 
PDF

Faturas



Como fazer alterações às suas reservas para 
garantir que lhe é cobrada a comissão correta?

Marcar “não comparências” dentro 48 
horas.

É muito fácil: 

1. Clique no separador “Reservas” da sua extranet e selecione o 
número de uma reserva específica. 

2. Clique em “Marcar como não comparência” no lado direito do 
ecrã. Essa reserva será guardada como um cancelamento.
 
3. Você e o cliente receberão um e-mail de confirmação.

Fazer alterações antes do cliente efetuar o 
check-out.

É muito fácil:

1. Clique no separador “Reservas” da sua extranet para fazer alterações 
a reservas, incluindo mudar as datas.

2. Clique no número específico de uma reserva e selecione uma opção 
do menu no lado direito do ecrã, por baixo de “Alterar datas das 
reservas e preços”.

Certifique-se que faz alterações às reservas assim que toma conhecimento delas, para garantir que a sua 
fatura está correta e para lhe poupar tempo no futuro.Página 8



1. Inicie sessão na extranet, clique no separador “Finanças” e selecione “Relatório de reservas”. 
2. Na coluna “Contestar”, selecione a caixa da  reserva(s) que pretende disputar e um botão azul com “Disputar” surgirá.

3. Clique no botão “Disputar” e insira o valor correto das receitas recebidas, escolha o motivo da sua contestação e deixe 
comentários a explicar o seu pedido. 

4. Clique no botão “Submeter”. Um membro da nossa equipa de Controlo de crédito irá entrar em contacto consigo assim que 
possível. 

Como contestar a sua comissão caso 
tenha cometido um erro?

Caso se tenha esquecido de marcar uma não comparência ou um cartão de crédito inválido dentro de 48 horas depois do 
check-out, essas reservas irão aparecer na sua fatura. Não é garantido, mas poderá ser possível remover essas reservas da 
sua fatura se seguir estes passos:

Nota: a funcionalidade “Contestar” foi criada para ser usada em situações excecionais. Normalmente, é esperado que altere as reservas até 48 horas depois do 
check-out. A decisão final fica a cargo da equipa de Controlo de Crédito. Se uma contestação for recusada, não poderá voltar a contestar a mesma reserva.



Dicas.

• Certifique-se de que paga as suas faturas a tempo para manter 

a sua propriedade aberta para reservas em Booking.com.

• Mantenha-se a par das suas reservas e confirme se toda a 

informação está correta no separador “Reservas” antes de a 

sua fatura ser criada. 
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É tudo! Agora já sabe como comparar a 
sua comissão com as suas reservas.

Tem mais alguma questão sobre a utilização da sua 
extranet? Clique nas hiperligações abaixo para obter dicas e 
guias no nosso Centro de Ajuda para Parceiros.

Como adicionar restrições à sua disponibilidade (guia PDF)

O que é o programa Genius?

Como atualizar a sua disponibilidade (guia em PDF) Como reporto uma não comparência?

Como marco um cartão de crédito como inválido?

Como posso contestar a comissão que me foi cobrada?


