
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 dumneavoastră – ceea ce 
vă ajută să vă administrați ușor rezervările.
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Definiții.

• Sejur minim

Puteți să setați durata minimă a sejurului care poate fi rezervat

• Perioadă minimă de rezervare în avans

Puteți și să specificați cu cât timp în avans se pot face rezervări.

Notă: durata minimă a sejurului și rezervarea cu timp minim  în avans sunt restricții disponibile în 
prezent doar în modul lunar al calendarului.
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Primii pași:

Adăugarea de 
restricții la 
disponibilitate.

Autentificați-vă în extranet.

Dați clic pe ‘Calendar 
și tarife’.
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Calendar și tarife

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&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=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=en_gb
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Sub ‘Calendar și tarife ’, 
dați clic pe data pentru 
care vreți să adăugați 
restricții.

Adăugarea de restricții la date.
Pasul 1

Pentru o perioadă 
mai lungă, selectați 
‘Data de început’ și 
‘Data de final’. 

Sau dați clic pe o dată 
din calendar, apăsați 
tasta Shift și dați clic 
pe data de final.

 

Perioadă lungă

Date 
individuale
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Fie că alegeți o dată 
sau o perioadă, se 

aplică același proces 
pentru editarea 

restricțiilor.

Adăugarea de restricții de date.
Pasul 2

Alegeți restricția dorită.

Dați clic pe ‘Salvați’

Opțiuni de 
resticții 



Gata! Acum ați adăugat restricțiile dorite 
pentru proprietatea dumneavoastră.

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

Cum vă actualizați disponibilitatea (ghid PDF)

Cum pot să adaug fotografii ale unor anumite camere 
sau unități?

Ce trebuie să știți despre programul Genius?

Ce este o ‘Ofertă Inteligentă’?

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/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&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/213301625?utm_source=phc_pdf&utm_medium=value_deal&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb

