
Como comparar sua fatura de comissão com suas 
reservas 
Um guia passo a passo



Este guia explica como você pode confrontar a comissão que você 
pagou com as reservas que você recebeu.  



Qual é o processo?

Sua fatura mensal de comissão é calculada com base na data de check-out dos 

hóspedes. Por exemplo, se um hóspede fizer o check-out no dia 02 de fevereiro, a 

reserva aparecerá na fatura do mês seguinte, ou seja, na fatura emitida em 

março. 
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Nós fornecemos um ‘Relatório de reservas’ na extranet. Ele permite que você 

revise as reservas incluídas na sua fatura mensal de comissão com facilidade.

Sua fatura tem base nas reservas recebidas pela Booking.com. Para garantir 

que sua fatura esteja correta, faça quaisquer alterações necessárias na aba  

‘Reservas’ o quanto antes. 

Sua fatura de comissão poderá ser visualizada na primeira semana de cada mês. 

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=pt_br
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=pdf_reconciliation_guide&utm_term=reservations&utm_content=pt_br


Várias informações práticas:
▸ Número da reserva

▸ Nome do hóspede

▸ Data de chegada/partida

▸ Diárias

▸ Porcentagem e valor da comissão

▸ Status (não comparecimento, cancelada, 

Ok)

▸ Preço total

O que está incluído no 
Relatório de reservas?



Primeiros passos:

Como ver seu 
relatório de 
reservas?

Faça login na extranet.

Vá até a aba ‘Financeiro’.
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Ver relatório

Clique em ‘Relatório de 
reservas’.

Aba 
Financeiro

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fhome.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=extranet_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=home&utm_content=pt_br
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=pt_br
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=pt_br


Para imprimir ou 
baixar um ‘Relatório 
de reserva’, clique no 
botão azul adequado.

Seu Relatório de reservas.

Baixar ou imprimir

Número da 
reserva

Para ver uma 
reserva 

individualmente, 
clique no número da 

reserva. 
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Na aba ‘Financeiro, 
selecione ‘Faturas’ 

para ver todas as 
suas faturas. 

Clique em ‘Baixar 
PDF’ para salvar uma 

cópia da fatura.

Encontrando suas faturas.

Baixar PDF

Faturas

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_invoices.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=invoice_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=invoices_overview&utm_content=pt_br


Como fazer alterações às suas reservas e 
garantir uma fatura correta.

Marque os ‘não comparecimentos’ até o 
segundo dia útil do mês seguinte à data 
de check-out.
Isso é simples: 

1. Clique na aba ‘Reservas’ da extranet e selecione o número de 
uma reserva específica. 

2. Clique em ‘Marcar como não comparecimento’ do lado direito 
da tela. Esta reserva será salva como cancelamento.
 
3. Você e o hóspede receberão um e-mail de confirmação.

Faça alterações antes do check-out do 
hóspede.

Isso é simples: 

1. Clique na aba ‘Reservas’ da extranet para fazer alterações às 
reservas, incluindo alteração de datas.

2. Clique no número de uma reserva específica e selecione uma opção 
do menu do lado direito da tela, em ‘Alterar datas e tarifas da 
reserva’.

Certifique-se de fazer quaisquer alterações às reservas assim que você ficar sabendo. Isso garante que 
sua fatura estará certa e você não irá perder tempo no futuro. Página 8

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=pt_br
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=pt_br


1. Faça login na extranet, clique na aba ‘Financeiro’ e selecione ‘Relatórios de reservas’. 
2. Na coluna ‘Contestar’, marque a caixa para as reservas que você deseja contestar e um botão azul ‘Contestar’ irá aparecer. 

3. Clique no botão azul ‘Contestar’ e insira o valor real de receita recebida, escolha um motivo para a contestação e, junto com 
seus comentários, explique sua contestação.

4. Clique no botão ‘Enviar contestação’. Um membro da nossa equipe de Controle de Crédito entrará com você o quanto antes. 

Como contestar sua comissão se você tiver 
cometido um erro. 

Caso você tenha esquecido de marcar um não comparecimento ou cartão de crédito inválido até 48 horas após o 
check-out, estas reservas aparecerão na sua fatura. Não é garantia, mas pode ser possível excluir estas reservas da sua 
fatura seguindo as etapas abaixo:  

Observação: o recurso ‘Contestar’ deve ser usado em situações excepcionais. Normalmente, espera-se que você modifique as reservas até 48 horas depois do 
check-out. A decisão final fica a cargo da Equipe de Controle de Crédito. Se uma contestação não for aceita, você não pode iniciar outra contestação para a 
mesma reserva. 

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Ffinance_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservation_statement_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservation_statement&utm_content=pt_br


Dicas.

• Certifique-se de pagar suas faturas em dia para manter sua 

propriedade aberta para reservas na Booking.com.

• Confira suas reservas e confirme se todas as informações 

estão corretas na aba ‘Reservas’ antes de sua fatura ser 

gerada. 
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Fsearch_reservations.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=reservations_link&utm_campaign=115001796765&utm_term=reservations&utm_content=pt_br


É isso aí. Agora você sabe como comparar 
sua comissão com suas reservas.

Você tem mais dúvidas sobre o uso da sua extranet? Clique 
nos links abaixo para dicas e guias passo a passo da nossa 
Central de Ajuda ao Parceiro. 

Como adicionar restrições à disponibilidade (guia PDF)

O que é o programa Genius?

Como atualizar sua disponibilidade (guia PDF) Como informo um não comparecimento?

Como marco um cartão de crédito como inválido?

Posso contestar a comissão da qual recebi cobrança?

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

