
Jak sprawdzić zgodność rezerwacji?
Przewodnik krok po kroku



Na czym polega sprawdzenie zgodności rezerwacji?
Jest to proces, który polega na porównaniu danych na fakturze 

z „Raportem rezerwacji” w celu sprawdzenia, czy dane się zgadzają



Na czym polega ten proces?

Faktura obejmująca prowizję wyliczana jest na podstawie dat wymeldowania gości. 

Jeśli na przykład gość zamelduje się 29 stycznia, a wymelduje 2 marca, prowizja za tę 

rezerwację zostanie ujęta w fakturze marcowej. 
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Otrzymasz od nas „Raport rezerwacji” w Extranecie Connect. W ten sposób uzyskasz 

przegląd swoich rezerwacji.

Faktura obejmująca prowizję powstaje na podstawie informacji z Twojego Extranetu. 

Wprowadzaj więc zmiany, gdy tylko się o nich dowiesz. W ten sposób dopilnujesz, aby 

kwota uwzględniona w fakturze była prawidłowa.

Twoja faktura będzie gotowa w pierwszym tygodniu miesiąca. Możesz ją porównać 

ze swoim „Raportem rezerwacji”.



Wiele przydatnych informacji:
▸ Imię i nazwisko

▸ Liczba gości

▸ Data dokonania rezerwacji

▸ Data zameldowania i wymeldowania

▸ Nazwa pokoju

▸ Status (niedojazd, anulowana, OK)

▸ Cena całkowita

▸ Całkowita wysokość prowizji

▸ Numer rezerwacji

Co zawiera „Raport 
rezerwacji”?



Jak dopilnować, by dane zawarte 
w „Raporcie rezerwacji” były prawidłowe?

Oznaczaj niepojawienie się gościa w ciągu 48 godzin.

Wykonaj kilka prostych kroków:

1. Kliknij w sekcję „Rezerwacje” w Extranecie i wybierz numer konkretnej 
rezerwacji.

2. Kliknij w przycisk „Oznacz jako no-show” po prawej stronie ekranu. 
Rezerwacja zostanie oznaczona jako anulowana.
 
3. Zarówno Ty jak i Gość otrzymacie e-mail z potwierdzeniem odwołania.

Wprowadzaj zmiany przed wymeldowaniem gościa.

Wykonaj kilka prostych kroków:

1. Kliknij w sekcję „Rezerwacje” w Extranecie, aby wprowadzić zmiany 
w rezerwacjach, w tym zmiany dotyczące dat.

2. Kliknij w numer konkretnej rezerwacji i wybierz opcję z menu po prawej 
stronie ekranu pod sekcją „Zmień daty rezerwacji”. Zmian należy dokonać 
przed datą wymeldowania.
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Wykonaj te kroki:

Jak uzyskać 
Raport rezerwacji?

Zaloguj się do Extranetu 
Connect.

Kliknij w sekcję „Finanse”.
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https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=reconpdf
https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=reconpdf
https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=reconpdf
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W sekcji „Finanse” 
wybierz „Faktury”.

Znajdziesz tu 
wszystkie faktury.

Kliknij „Pobierz PDF”, 
aby pobrać fakturę w 

formacie PDF.

Jak znaleźć faktury?

Faktury

Aby zobaczyć rezerwacje 
ujęte w danej fakturze 
(Raport rezerwacji), kliknij 
w link „Zobacz 
rezerwacje” pod częścią 
„Kwota faktury”.

Pobierz PDF

Zobacz 
rezerwacje
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Aby wydrukować ten 
Raport rezerwacji lub 

pobrać go w pliku 
Excel, kliknij w 

przycisk na górze 
ekranu.

Aby zobaczyć 
konkretną 
rezerwację, kliknij 
w jej numer 
referencyjny.

Twój Raport rezerwacji.

Pobierz lub wydrukuj

Numer ref.



Wskazówki.

• Faktury opłacaj na czas, aby Twój obiekt był zawsze otwarty do 

rezerwacji online na Booking.com. 

• Faktur nie można poprawiać, dlatego warto dopilnować, żeby 

dane dotyczące rezerwacji się zgadzały.
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Gotowe! Masz już swój „Raport rezerwacji”.

Masz pytania dotyczące korzystania z Extranetu Connect? 
Kliknij w poniższe linki, aby otrzymać wskazówki 
w Centrum pomocy dla partnerów.

Dodawanie ograniczeń w dostępności (PDF)
Na czym polega program Genius?Jak zaktualizować dostępność (PDF)
Jak mogę zgłosić niepojawienie się gościa?

https://bookingpartners.zendesk.com/knowledge/articles/115000826045/pl?brand_id=600591&return_to=%2Fhc%2Fen-gb%2Farticles%2F115000826045
https://bookingpartners.zendesk.com/knowledge/articles/115000826045/pl?brand_id=600591&return_to=%2Fhc%2Fen-gb%2Farticles%2F115000826045
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212708969-Na-czym-polega-program-Genius-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212708969-Na-czym-polega-program-Genius-
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/213577765-Jak-zaktualizowa%C4%87-dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87-wirtualny-przewodnik-krok-po-kroku?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/213577765-Jak-zaktualizowa%C4%87-dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87-wirtualny-przewodnik-krok-po-kroku?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212714929-Jak-mog%C4%99-zg%C5%82osi%C4%87-niepojawienie-si%C4%99-go%C5%9Bcia-?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/pl/articles/212714929-Jak-mog%C4%99-zg%C5%82osi%C4%87-niepojawienie-si%C4%99-go%C5%9Bcia-?utm_campaign=reconciliation&utm_source=pdf

