
Fiyatlar ve Kontenjanınızı nasıl güncellersiniz?
Adım adım anlatımlı rehber



İçerik

Fiyatlar ve Kontenjanınızı 
ekleme rehberiniz

● Kontenjanı Güncellemek: Tekli değişiklikler (Sayfa 5)

● Fiyatları Güncellemek: Tekli değişiklikler (Sayfa 6)

● Bir Odayı Açmak/Kapamak: Tekli değişiklikler (Sayfa 7)

● Fiyatlar ve Kontenjanı Güncellemek: Toplu değişiklikler 

(Sayfa 9)

● Rezervasyon önerileri (Sayfa 10)

Sayfa 2



İlk adımlar

Fiyatlar ve 
Kontenjanınızı 
Eklemek

Extranetinize gidin.

Sayfanın üstündeki 
“Fiyatlar ve Kontenjan” 
sekmesine, ardından 
“Takvim”e tıklayın.

Sayfa 3

Fiyatlar ve Kontenjan

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=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Sayfa 4

Fiyatlar ve Kontenjan

Fiyatlar ve Kontenjanı Güncellemek: Tekli değişiklikler



Sayfa 5

“Satılacak Odalar”ın 
yanındaki beyaz 

kutucuklara bir değer 
girerek belirli bir tarih 
için oda müsaitliğinizi 

güncelleyin.

Yeni değeri kaydetmek 
için “Gir”e tıklayın.

Kontenjanı güncellemek
Tekli değişiklikler

Düzenle



Sayfa 6

Oda tipinin altında, 
adına tıklayarak ilgili 

fiyatı seçin.

“Temel Fiyatı 
Düzenle”nin yanındaki 
beyaz kutucuklara fiyat 

girerek tekli değişiklikler 
yapın.

Değeri kaydetmek için 
“Gir”e tıklayın.

Fiyatları güncellemek
Tekli değişiklikler

Fiyat

Düzenle

Kısıtlamaları nasıl yönetebilirim?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Sayfa 7

“Oda Durumu”nun 
karşısında tek bir tıkla bir 

odayı açabilir veya 
kapatabilirsiniz. 

Belirli bir tarihe 
tıkladığınızda kapalı 

odalar otomatik olarak 
açılır, açık odalar ise 

otomatik olarak kapanır. 

Bir Odayı Açmak/Kapatmak
Tekli değişiklikler

Kırmızı

Yeşil

Sarı

Oda kapalı

Oda açık

Fiyat ve/veya 
satılacak oda 
eksik

Tıkla



Sayfa 8

Fiyatlar ve Kontenjan

Fiyatlar ve Kontenjanı Güncellemek: Toplu değişiklikler



Sayfa 9

Toplu değişiklikler için 
bir oda adı altından 

“Toplu düzenleme”ye 
tıklayabilirsiniz.

Açılır kutudan 
düzenlemek istediğiniz 
tarihleri veya haftanın 
günlerini seçin.

Tek işlemle “Satılacak 
Odalar”, “Fiyatlar” ve 
“Oda Durumu”nu 
düzenleyebilir veya bir ya 
da iki seçeneği tercih 
edebilirsiniz. Her bir 
bölümü düzenledikten 
sonra “Değişiklikleri 
kaydet”e tıklayın.

Fiyatlar ve Kontenjanı güncellemek
Toplu değişiklikler

Toplu düzenleme

Satılacak odalar

Fiyatlar

Oda durumu



İpuçları

Açtığınız tüm tarihler için fiyat 
yüklemeyi unutmayın.

Bir oda sadece müsait/açık  
olduğunda ve odaya kurulmuş bir 
fiyatı varsa rezervasyon yapılabilir 
konuma gelir. Bu, takviminizde 
yeşil renkte görünür.

Konuklar 16 ay öncesine kadar
rezervasyon yapabilirler. Bu
nedenle görünürlüğünüz ve
rezervasyon yapılabilirliğiniz için
tüm fırsatları kullandığınızdan
emin olun. 

Takviminizi “Yıllık görünüm”e 
değiştirerek uzun dönem 
müsaitliğinizi kontrol edin.

Sayfa 10

Yıllık görünüm

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


Artık hazırsınız! Tesisiniz bundan sonra
müsait olarak ayarladığınız tarihlerde
arama yapan müşterilere görünür olacak.

Fiyatlar ve kontenjanınız hakkında daha fazla sorunuz mu 
var? Aşağıdaki bağlantılardaki ipuçlarına göz atın:

Bir fırsat veya promosyonu nasıl kurabilirim? Genius programı nedir?
Kısıtlamalarımı nasıl güncelleyebilirim? Sayfama yeni bir fiyatı nasıl ekleyebilirim?

https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/213312325-Bir-f%C4%B1rsat-veya-promosyonu-nas%C4%B1l-kurabilirim-?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/tr/articles/212708969-Genius-program%C4%B1-hakk%C4%B1nda-bilmeniz-gereken-her-%C5%9Fey?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=genius_programme&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/212714629-Ne-t%C3%BCr-rezervasyon-k%C4%B1s%C4%B1tlamalar%C4%B1-kurabilirim-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=update_my_restrictions&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/212714589-Nas%C4%B1l-yeni-fiyat-planlar%C4%B1-ekleyebilirim-?utm_campaign=213577765&utm_content=en_gb&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

