
Kontenjanınıza nasıl kısıtlama eklersiniz?
Adım adım anlatımlı rehber



Neden kısıtlamaları kullanmalısınız?

Kısıtlamalar, konuklarınızın tesisinizde yaptığı rezervasyonlara 
özel koşullar eklemenizi sağlar.

Bu koşullar tesisinizin sayfasına yansıtılır. Konuklar sadece 
kısıtlamalarınıza göre rezervasyon yapabilecekleri için 
rezervasyonlarınızı daha kolay yönetebilirsiniz.
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Tanımlar

• Minimum, maksimum veya kesin süreli kalış
Konukların rezerve edebileceklerin konaklamaların belirli uzunluklarını belirleyebilirsiniz.

• Varıştan itibaren minimum, maksimum konaklama süresi
Varış gününde rezervasyon yaparken bir konuğun tesisinizde veya odanıza rezerve 
edebileceği minimum ve maksimum gece sayısını belirleyin.

• Belirli tarihlerde varış veya çıkış yok
Konukların check-in veya check-out işlemlerini yapamayacağınız belirli günleriniz varsa bu 
günleri varış veya çıkış için kapatabilirsiniz. Bu sayede konuklar bu günlerde başlayan ya da 
sona eren konaklamaları rezerve edemezler (ancak rezervasyon tarihleri daha geniş bir 
tarih aralığına giriyorsa bu günleri yine de rezerve edebilirler).

• Minimum ve maksimum önceden rezervasyon
Bir konuğun rezervasyon yapabileceği en erken ve en geç noktalar anlamına gelir.
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İlk adımlar

Extranetinize gidin.

Sayfanın üst kısmındaki 
“Fiyatlar ve Kontenjan” 
sekmesine tıkladıktan 
sonra “Takvim”e tıklayın.
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Kontenjanınıza 
kısıtlama eklemek

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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=tr
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Kısıtlama koymak 
istediğiniz fiyatın 

yanında aşağı bakan 
oka tıklayın.

Tarihlere kısıtlamalar eklemek
Tekli değişiklikler: 1. Adım

Fiyat
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Düzenlemek istediğiniz 
kısıtlamayı seçin.

Mevcut seçenekler:
Min. konaklama süresi

Maks. konaklama süresi
Varıştan itibaren min. konaklama 

süresi
Varıştan itibaren maks. 

konaklama süresi
Kesin süreli kalış

Çıkış yok
Varış yok

Min. önceden rezervasyon
Maks. önceden rezervasyon

Tarihlerin altındaki 
beyaz kutulardan 
her tarih için tekli 
değişiklik 
yapabilirsiniz.

Her kısıtlamaya 
belirlemek 
istediğiniz gün 
sayısını ekleyin ve 
“Enter” tuşuna 
basarak yeni değeri 
kaydedin.

Kısıtlama

Sayı girin

Not: Mevcut kısıtlama seçenekleri hesaba göre değişebilir.

Tarihlere kısıtlamalar eklemek
Tekli değişiklikler: 2. Adım
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Eklemek istediğiniz 
kısıtlamanın altındaki 

“Düzenle”ye tıklayarak 
daha uzun bir dönem 
için kısıtlama ekleyin.

Çıkan ekranda 
kısıtlamayı kurmak 
istediğiniz tarihleri, 
haftanın günlerini 
ve gün sayısını 
seçebilirsiniz.

Ardından 
“Değişiklikleri 
kaydet”e tıklayın.

Çoklu değişiklikler

Düzenle

Tarihlere kısıtlamalar eklemek



İşte bu kadar. Artık istediğiniz kısıtlamaları 
tesisinize eklediniz.

Extranetinizi kullanmak hakkında daha fazla sorunuz mu var? 
Ortak Yardım Merkezimizden ipuçları ve eğitici rehberler 
almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Nasıl bir fırsat veya promosyon kurulur?

Genius programı nedir?Kontenjan nasıl güncellenir? (PDF rehber)

Sayfama nasıl yeni bir fiyat ekleyebilirim?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213312325-How-can-I-set-up-a-deal-or-promotion-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=tr
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=availability_guide&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=tr
https://partnerhelp.booking.com/hc/tr/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf

