
Cum se adaugă restricții la disponibilitate
Un ghid pas cu pas



De ce să folosiți restricții?

Restricțiile vă permit să aplicați condiții speciale pentru 
rezervările la proprietatea dumneavoastră. 

Aceste condiții apar pe pagina proprietății, astfel că oaspeții 
pot rezerva doar în conformitate cu restricțiile – ceea ce vă 
ajută să vă administrați ușor rezervările.

Pagina 2



Definiții

• Sejur minim, maxim sau exact
Puteți să setați duratele specifice ale sejururilor care pot fi rezervate.

• Restricție de sejur minim sau maxim la sosire
Puteți stabili numărul minim sau maxim de nopți pe care un oaspete la poate rezerva la 
proprietatea dumneavoastră când face rezervarea în data sosirii.

• Fără sosiri sau plecări în anumite date
Dacă aveți anumite zile în care nu vreți ca oaspeții să facă check-in sau check-out, le puteți 
alege din sosiri sau plecări.  În acest mod, oaspeții nu pot să rezerve un sejur care începe 
sau se termină în aceste zile (dar pot să facă rezervări în care aceste zile sunt cuprinse într-o 
perioadă).

• Perioada minimă și maximă de rezervare în avans
Data cea mai avansată și cea mai târzie la care se poate rezerva.
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Primii pași

Accesați extranetul

Dați clic pe ‘Prețuri și 
disponibilitate’  din 
partea de sus a paginii, 
apoi dați clic pe 
‘Calendar’.
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Adăugarea restricțiilor 
de disponibilitate 

Prețuri și 
disponibilitate

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=115000826045&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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
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Dați clic pe săgeata 
meniului derulant de 

lângă tariful pentru  
care doriți să 

introduceți restricții.

Adăugarea de restricții la date
Schimbări individuale: Pasul 1

Tarif
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Alegeți restricțiile de editat.

Opțiuni disponibile:
Lung. min. a sejurului
Lung. max. a sejurului

Lung. min. a sejurului de la sosire
Lung. max. a sejurului de la sosire

Sejur exact
Fără plecări

Fără sosiri
Perioadă min. rezervare  în avans
Perioadă max. rezervare  în avans

Puteți să schimbați 
individual datele din 
căsuțele albe de sub 
date.

Introduceți nr. de 
zile setate pentru 
fiecare restricție și 
dați clic pe ‘Enter’ 
pentru a salva 
valoarea nouă.  

Adăugarea de restricții la date
Schimbări individuale: Pasul 2

Restricție

Introduceți numărul

Notă: opțiunile de restricții disponibile pot fi diferite în funcție 
de cont
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Adăugați restricții 
pentru o perioadă 
mai lungă, dați clic 

pe ‘Editați’ sub 
restricțiile pe care 

vreți să le adăugați. 

În căsuța pop-up 
care apare puteți 
alege datele, zilele 
săptămânii și 
numărul de zile 
pentru care vreți să 
setați restricția. 

Apoi dați clic pe 
‘Salvează 
modificările’.

Adăugarea de restricții la date
Schimbări pentru 
perioade

Editați



Gata! Acum ați adăugat restricțiile dorite la 
proprietatea dumneavoastră.

Aveți și alte întrebări despre utilizarea extranetului? 
Dați clic pe linkurile de mai jos pentru ghiduri și sfaturi din 
Centrul nostru de asistență a partenerilor.

Cum pot să configurez o ofertă sau o promoție?

Ce trebuie să știți despre programul Genius?Cum vă actualizați disponibilitatea (ghid PDF)

Cum pot să adaug un nou plan tarifar?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=availability_guide&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf

