Làm sao để đối chiếu hóa đơn hoa hồng với đặt phòng
Hướng dẫn từng bước

Hướng dẫn này giải thích làm sao để đối chiếu hoa hồng Quý vị
thanh toán với đặt phòng Quý vị đã nhận được.

Quy trình như thế nào?
Chúng tôi cung cấp “Sao kê Đặt phòng” trong extranet. Việc này giúp Quý vị dễ
dàng xem lại đặt phòng được bao gồm trong hóa đơn hoa hồng hằng tháng.
Hóa đơn hoa hồng hằng tháng được tính dựa vào ngày trả phòng của khách. Ví
dụ, khách trả phòng vào ngày 2/2, đặt phòng đó sẽ hiển thị trong hóa đơn của
tháng sau, nghĩa là hóa đơn xuất vào tháng 3.
Hóa đơn của Quý vị được tính dựa vào đặt phòng nhận được từ Booking.com.
Để đảm bảo hóa đơn chính xác, Quý vị hãy thay đổi thông tin cần thiết trong mục
“Đặt phòng” trên trang extranet ngay khi Quý vị phát hiện thấy thông tin không
đúng.
Hóa đơn hoa hồng của Quý vị sẽ sẵn sàng để xem vào tuần đầu tiên của mỗi
tháng.
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Rất nhiều thông tin quan trọng:
▸ Mã số đặt phòng
▸ Tên khách

Sao kê Đặt phòng
bao gồm những gì?

▸ Ngày đến/ngày đi
▸ Số đêm phòng
▸ Phần trăm hoa hồng và số tiền hoa hồng
▸ Tình trạng (Vắng mặt, Đã hủy, OK)
▸ Tổng giá tiền

Làm sao để xem
được sao kê đặt
phòng của Quý vị?

Mục
Tài chính

Bước đầu:
Đăng nhập vào extranet.

Đi đến mục “Tài chính”
Xem sao kê

Nhấp vào “Sao kê Đặt
phòng”.
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Sao kê Đặt phòng.

Để in hoặc tải về “Sao
kê Đặt phòng”, xin
nhấp vào nút xanh lam
tương ứng.

Để xem
từng đặt phòng,
nhấp vào
mã đặt phòng.
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Tải về hoặc In

Mã đặt phòng

Tìm hóa đơn.

Trong mục
“Tài chính”, chọn
“Hóa đơn” để
xem tất cả
hóa đơn.

Hóa đơn

Nhấp vào
“Tải file pdf” để lưu
bản sao hóa đơn.

Tải file pdf
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Làm sao có thể thay đổi đặt phòng
để đảm bảo hóa đơn chính xác.

Đánh dấu “Vắng mặt” trong vòng 48 giờ.

Thay đổi trước khi khách trả phòng.

Thật dễ dàng:

Thật dễ dàng:

1. Nhấp vào mục “Đặt phòng” trong extranet và chọn số của đặt
phòng cụ thể.

1. Nhấp vào mục “Đặt phòng” trong extranet để tạo thay đổi cho đặt
phòng, bao gồm thay đổi ngày.

2. Nhấp vào “Đánh dấu vắng mặt” phía bên phải màn hình. Đặt
phòng sẽ được lưu là hủy.

2. Nhấp vào số của đặt phòng cụ thể và chọn lựa chọn trong trình đơn
bên phải màn hình, dưới “Thay đổi ngày và giá đặt phòng”.

3. Quý vị và khách sẽ nhận được email xác nhận.
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Hãy nhớ thay đổi đặt phòng ngay khi Quý vị phát hiện thông tin không đúng. Điều này giúp đảm bảo hóa
đơn chính xác và về lâu dài sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Làm sao để kiểm tra hoa hồng
nếu Quý vị làm điều gì đó sai.

Nếu Quý vị quên đánh dấu vắng mặt hoặc thẻ tín dụng không hợp lệ trong vòng 48 giờ sau khi trả phòng, những đặt
phòng này sẽ xuất hiện trên hóa đơn của Quý vị. Dù không được đảm bảo, nhưng Quý vị vẫn có thể xóa đặt phòng đó
trong hóa đơn khi làm theo các bước sau:
1. Đăng nhập vào extranet, nhấp vào mục “Tài chính” và chọn “Sao kê đặt phòng”.
2. Trong cột “Khiếu nại”, chọn hộp tương ứng với đặt phòng Quý vị muốn khiếu nại và nút màu xanh lam “Khiếu nại” sẽ xuất
hiện.
3. Nhấp vào nút màu xanh lam “Khiếu nại” và nhập doanh thu thực sự nhận được, chọn lý do khiếu nại và viết ý kiến để giải
thích về yêu cầu kiểm tra của Quý vị.
4. Nhấp vào nút “Gửi khiếu nại”. Một nhân viên trong đội Kiểm soát Công nợ sẽ liên hệ với Quý vị sớm nhất có thể.

Lưu ý: Tính năng “Khiếu nại” chỉ nhằm để sử dụng trong những trường hợp ngoại lệ. Thông thường, Quý vị nên chỉnh sửa đặt phòng trong vòng 48 giờ sau khi
trả phòng. Quyết định cuối cùng thuộc về Đội ngũ Kiểm soát Công nợ. Nếu khiếu nại bị từ chối, Quý vị không thể bắt đầu khiếu nại khác cho cùng một đặt phòng
được.

Lời khuyên.
•

Lưu ý thanh toán hóa đơn đúng ngày để chỗ nghỉ luôn mở và
sẵn sàng nhận đặt phòng trên Booking.com.

•

Theo dõi sát sao các đặt phòng và xác nhận tất cả thông tin
đều chính xác trong mục “Đặt phòng” trước khi hóa đơn được
tạo.
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Tuyệt quá! Giờ Quý vị đã biết cách đối
chiếu hoa hồng với đặt phòng.

Quý vị vẫn còn thắc mắc về cách sử dụng extranet? Nhấp vào
đường dẫn dưới đây để đọc thêm mẹo hay và hướng dẫn
trong Trung tâm Trợ giúp Đối tác.
Làm sao để cập nhật tình trạng phòng trống (hướng dẫn PDF)

Làm sao để báo cáo vắng mặt?

Làm sao để thêm giới hạn vào phòng trống (hướng dẫn PDF)

Làm sao để đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ?

Chương trình Genius là gì?

Làm sao để kiểm tra hoa hồng mà tôi bị thu?

