
Pulse كیفیة تحدیث التوافر الخاص بك على تطبیق
دلیل مفّصل خاص بأجھزة IOS، یرشدك خطوة بخطوة.



المحتوى

دلیلك إلضافة األسعار والتوافر 

تحدیث التوافر: التغییرات بشكل فردي (صفحة 4)●

تحدیث التوافر: التغییرات بشكل مجّمع (صفحة 6)●
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إضافة األسعار والتوافر الخاصة بك

الخطوات األولى

افتح تطبیق Pulse الخاص بك.

اضغط على زر "التوافر" الموجود في أعلى الصفحة.

التوافر



تحدیث التوافر
التغییرات الفردیة

 اضغط على التاریخ الذي ترغب
بتحدیثھ

 اسحب إلى أسفل الصفحة لتصل
 إلى فئة الغرفة التي ترغب

بتحدیثھا



تحدیث التوافر
التغییرات الفردیة

 اضغط على “+” أو “-” لتعدیل
عدد الغرف التي ترغب في بیعھا

 سیتم حفظ القیمة الجدیدة تلقائیاً

قیمة جدیدةتعدیل -/+



تحدیث التوافر
التغییرات المجّمعة

اضغط على أیقونة التواریخ 
المتعددة الموجودة أعلى الشاشة 

على الجھة الیمنى

 حدد الفترة التي ترغب بتعدیلھا
من خالل الضغط على التواریخ

 ثم اضغط على “تعدیل التوافر”
لحفظ التغییرات

 نمط التواریخ
المتعددة



تحدیث التوافر
التغییرات المجّمعة

اضغط على نوع الغرفة التي ترغب 
بتعدیلھا

(أو اختر مكان اإلقامة أوالً في حال 
كان لدیك أكثر من مكان إقامة مرتبط 

بنفس الحساب)



تحدیث التوافر
التغییرات المجّمعة

من ثم اضغط على "حفظ"

اضغط على "+" أو "-" لتعدیل 
عدد الغرف المعروضة للبیع

تعدیل +/-

حفظ



تحدیث التوافر
التغییرات المجّمعة

یتم حفظ تغییراتك تلقائیاً عند 
ظھور عالمة الصح الخضراء



النصائح:

تذكر تحمیل األسعار ألي تواریخ توّفرھا، فالغرف 
تكون متاحة/ قابلة للحجز فقط في حال تم تحدید 

سعرھا.

یمكن للضیوف إجراء الحجوزات لمدة تصل إلى 16 شھراً 
مسبقاً، لذا تأكد من استغالل جمیع الفرص لیتم مشاھدة وحجز 

مكان اإلقامة الخاص بك.



ھنا ینتھي دورنا!
سیظھر مكان اإلقامة الخاص بك في عملیات بحث الضیوف خالل 

التواریخ التي أتحت فیھا التوافر.

ھل لدیك المزید من األسئلة المتعلقة بأسعارك وتوافرك؟ اضغط على الرابط أدناه لتتعرف 
على المزید من النصائح

ما ھو برنامج Genius؟كیف یمكنني تحدیث أسعاري باستخدام تطبیق Pulse؟

كیف یمكنني إعداد اإلشعارات الفوریة على تطبیق Pulse؟كیف یمكنني اإلبالغ عن حاالت عدم الحضور من خالل تطبیق Pulse؟

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/360001076567-How-can-I-update-my-rates-using-the-Pulse-app?utm_source=pdf&utm_campaign=android_availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212708969-What-is-the-Genius-programme?utm_source=pdf&utm_campaign=android_availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/360001002568-How-do-I-report-a-no-show-on-the-Pulse-app?utm_source=pdf&utm_campaign=android_availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/360001002568-How-do-I-report-a-no-show-on-the-Pulse-app?utm_source=pdf&utm_campaign=android_availability

