
Cum să comparați factura de comision 
cu rezervările dumneavoastră
Un ghid pas cu pas



Acest ghid explică cum puteți să verificați comisionul pe care îl 
plătiți cu rezervările pe care le-ați primit.



În ce constă acest proces?

Factura lunară de comision este calculată pe baza datei de check-out a oaspeților. De 

exemplu, dacă un oaspete face check-out la 2 februarie, acea rezervare va apărea pe 

factura din luna următoare, adică factura emisă în martie. 
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Oferim în extranet ‘Declarațiile rezervărilor’. Acestea vă permit să revizuiți ușor 

rezervările incluse în factura lunară de comision.

Factura dumneavoastră se bazează pe rezervările pe care le-ați primit de la 

Booking.com. Pentru a vă asigura că factura este corectă, faceți toate modificările 

necesare în tab-ul ‘Rezervări’ din extranetul dumneavoastră imediat ce aveți 

informații despre acestea. 

Factura dumneavoastră de comision poate fi văzută din prima săptămână a fiecărei 

luni.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ro
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=ro


Ce este inclus în 
Declarațiile rezervărilor?

Numeroase informații utile la îndemână:

• Numărul rezervării
• Numele oaspetelui

• Datele de sosire/plecare
• Înnoptări/nopți de cazare

• Procentul și suma comisionului
• Status (neprezentare, anulare etc.)

• Preț total



Primii pași:

Cum vedeți 
Declarația rezervării?

Autentificați-vă în extranet.

Mergeți la tab-ul ‘Financiar’.
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Dați clic pe ‘Declarațiile 
rezervărilor’.

tab-ul 
Financiar

Vedeți 
declarația

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/home.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=ro
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ro
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ro


Pentru a lista sau 
descărca o ‘Declarație a 
rezervării’, dați clic pe 
butonul albastru 
corespunzător.

Declarația rezervării.

Pentru a vedea o 
rezervare individuală, 

dați clic pe numărul 
rezervării. 
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Numărul 
rezervării

Descărcați sau Listați



Pagina 7

În tab-ul ‘Financiar’, 
selectați ‘Facturi’ 

pentru a vă vedea 
toate facturile.

Dați clic pe 
‘Descărcați PDF’ 
pentru a salva o 

copie a unei facturi.

Găsirea facturilor.

Descărcați 
PDF

Facturi

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=ro


Cum să faceți modificări la rezervări pentru a 
vă asigura de o factură corectă.

Marcați ‘neprezentările’ în termen de
48 de ore.

Pașii sunt simpli:

1. Dați clic pe tab-ul ‘Rezervări’ din extranet și selectați numărul unei 
anumite rezervări. 

2. Dați clic pe ‘Marcați ca neprezentare’ în partea din dreapta 
ecranului. Această rezervare va fi salvată ca anulare.
 
3. Dumneavoastră și oaspetele veți primi un e-mail de confirmare.

Faceți modificări înainte de data de check-out a 
oaspetelui.

Pașii sunt simpli:

1. Dați clic pe tab-ul ‘Rezervări’ din extranet pentru a face modificări la 
rezervări, inclusiv modificări de date.

2. Dați clic pe numărul unei anumite rezervări și selectați o opțiune din meniul 
din partea dreaptă a ecranului, sub ‘Modificați datele rezervării și 
prețurile’.

Asigurați-vă că aduceți modificări rezervărilor imediat ce știți despre acestea. Astfel vă veți asigura că 
factura este corectă și totodată veți câștiga timp.Pagina 8

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=ro
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=ro


1. Autentificați-vă în extranet, dați clic pe tab-ul ‘Financiar’ și selectați ‘Declarațiile rezervărilor’. 

2. În coloana ‘Contestație’, bifați căsuța pentru rezervările pe care doriți să le contestați și va apărea un buton albastru ‘Contestație’. 

3. Dați clic pe butonul albastru ‘Contestație’ și introduceți suma actuală a venitului primit, alegeți un motiv pentru contestație și 
adăugați comentarii pentru explicarea contestației. 

4. Dați clic pe butonul ‘Trimite contestația’. Un membru al echipei noastre de Credit Control vă va contacta cât mai curând posibil.

Cum să contestați comisionul dacă ați făcut 
o greșeală.

Dacă ați uitat să marcați o neprezentare sau un card de credit nevalid în termen de 48 de ore de la check-out, aceste rezervări vor 
apărea pe factura dumneavoastră. Nu este garantat, dar este posibil să eliminați asemenea rezervări de pe factura 
dumneavoastră urmând acești pași:

Important: funcția de ‘Contestație’ are ca scop utilizarea doar în circumstanțe excepționale. În general, se așteaptă de la dumneavoastră să modificați rezervările în termen 
de 48 de ore de la check-out. Decizia finală este la discreția echipei de Credit Control. Dacă o contestație este respinsă, nu puteți demara o altă contestație pentru aceeași 
rezervare.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/finance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=ro


Ponturi.

• Asigurați-vă că vă plătiți facturile la timp pentru a vă menține 

proprietatea deschisă pentru rezervări pe Booking.com.

• Fiți la curent cu rezervările și verificați corectitudinea tuturor 

informațiilor în tab-ul ‘Rezervări’ înainte de crearea facturii.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/search_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=ro


Gata! Acum știți cum să comparați 
comisionul cu rezervările dumneavoastră.

Aveți mai multe întrebări despre utilizarea extranet-ului? Dați 
clic pe linkurile de mai jos pentru ponturi și ghiduri utile din 
Centrul de Asistență pentru Parteneri.

Cum să adăugați restricții la disponibilitate (ghid PDF)

Ce este programul Genius?

Cum să vă actualizați disponibilitatea (ghid PDF) Cum raportez o neprezentare?

Cum marchez un card de credit ca nevalid?

Pot să contest comisionul pe care îl plătesc?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_restrictions&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ro
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=what_is_genius&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ro
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ro
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212714929?utm_source=phc_pdf&utm_medium=report_noshow&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ro
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/212715309?utm_source=phc_pdf&utm_medium=mark_invalid_card&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ro
https://partnerhelp.booking.com/hc/ro/articles/115005440789?utm_source=phc_pdf&utm_medium=query_commission&utm_campaign=115001796765&utm_term=phc&utm_content=ro

