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Primii pași

Adăugarea 
Tarifelor și 
disponibilității

Accesați extranetul.

Dați clic pe tab-ul 

„Prețuri și 

disponibilitate’ din 

partea de sus a paginii, 

apoi pe „Calendar”.
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Prețuri și 
disponibilitate
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Tarife și 
disponibilitate

Actualizare prețuri și disponibilitate: Modificări individuale
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Actualizați 

disponibilitatea 

camerei pentru o 

anumită dată 

introducând valoarea 

în căsuțele albe de 

lângă „Camere de 

vânzare”.

Dați clic pe „Salvează 

modificările” pentru a 

salva noua valoare.  

Actualizare disponibilitate

Modificări individuale

Editare
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Sub tipul de cameră, 

selectați tariful relevant 

dând clic pe denumirea 

sa. 

Faceți apoi modificări 

individuale introducând 

tariful în căsuțele albe 

de lângă „Modificați 

prețul de bază”.

Dați clic pe „Salvează 

modificările” pentru a 

salva valoarea.  

Actualizarea tarifelor

Modificări individuale

Tarif

Editare

Cum pot administra restricțiile?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=ro
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Puteți închide sau 

deschide o cameră cu 

un singur clic, vizavi de 

„Status cameră”.

Când dați clic pe o 

anumită dată, camerele 

închise se deschid 

automat, iar camerele 

deschide se închid 

automat.

Închideți/deschideți o cameră

Modificări individuale

Roșu

Verde

Galben

Cameră închisă

Cameră deschisă

Cameră fără tarif 

și/sau număr de 

camere de 

vânzare

Clic
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Tarife și 
disponibilitate

Actualizare tarife și disponibilitate: modificări multiple
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Pentru modificări 

multiple,

Puteți da clic pe 

„Modificare multiplă” 

sub denumirea unei 

camere.

În căsuța tip pop-up care 

apare, selectați datele și 

zilele săptămânii pe care 

doriți să le editați.

Puteți edita „Camere de 

vânzare”, „Tarife” și 

„Status cameră” 

simultan sau să alegeți 

una sau două opțiuni. 

Dați clic pe „Salvează 

modificările” după 

editarea fiecărei secțiuni.

Actualizare tarife și disponibilitate

Modificări multiple

Editare 
multiplă

Camere de 
vânzare

Tarife

Status cameră



Recomandări

Oaspeții pot face rezervări cu până 

la 16 luni în avans, așa că acordați-

vă toate șansele de a fi vizibil și de 

a primi rezervări. 

Verificați disponibilitatea pe 

termen lung, comutând 

calendarul la „An”.
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Format anual

Nu uitați să încărcați prețurile 

pentru orice date deschideți.

O cameră poate fi rezervată 

doar dacă este 

deschisă/disponibilă și are un 

tarif încărcat – acest aspect va fi 

marcat cu verde în calendar.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Asta a fost tot! Proprietatea vă va fi văzută de 
clienții care caută datele pe care le-ați făcut 
disponibile.

Aveți mai multe întrebări despre tarife și disponibilitate? 

Consultați recomandările din linkurile de mai jos:

Cum pot să configurez o ofertă sau o promoție? Ce este programul Genius?

Cum pot actualiza restricțiile? Cum pot adăuga un nou plan tarifar în pagină?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/213312325-Cum-pot-s%C4%83-configurez-o-ofert%C4%83-sau-o-promo%C8%9Bie-?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/ro/articles/212708969-Tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99ti%C8%9Bi-despre-programul-Genius?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=genius_programme&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212714629-Ce-tip-de-restric%C8%9Bii-de-rezervare-pot-s%C4%83-configurez-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_my_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212714589-Cum-pot-s%C4%83-adaug-un-nou-plan-tarifar-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

