
Como reconciliar suas reservas
Guia passo a passo



O que é reconciliação?
Reconciliação é o ato de comparar sua fatura com sua ‘Declaração de Reservas’ 

para garantir que tudo esteja correto.



Qual é o processo?

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

hóspede. Por exemplo, se um hóspede fizer o check-in no dia 29 de janeiro e o 

check-out no dia 2 de fevereiro, a reserva irá aparecer na fatura de março. 

Page 3

Nós oferecemos uma  ‘Declaração de Reservas’ na extranet Connect. É uma forma 

de revisar as reservas na sua fatura imediatamente.

Sua fatura de comissão é criada a partir das informações na sua extranet. 

Certifique-se de fazer qualquer alteração às reservas assim que você souber, para 

que sua fatura esteja correta. Isto afeta o valor de comissão faturado.

Sua fatura de comissão está pronta na primeira semana do mês. Você pode então 

compará-la com sua declaração de reservas.



Várias informações acessíveis imediatamente
▸ Nome

▸ Número de hóspedes

▸ Data reservada

▸ Datas de chegada/partida

▸ Nome do quarto

▸ Status (Não comparecimento, cancelado, Ok)

▸ Preço total

▸ Total de comissão

▸ Número da reserva

O que está incluído na 
Declaração de Reservas?



Como ter certeza de que sua 
Declaração de Reservas está correta.

Marque ‘não comparecimentos’ em 48 horas.

É fácil fazer isso:

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

2. Clique em ‘Marcar como não comparecimento’ do lado direito 
da tela. Ele será salvo como cancelamento.
 
3. O hóspede e você irão receber um e-mail de confirmação.

Faça alterações antes do check-out do hóspede.

É fácil fazer isso:

1. Clique na aba ‘Reservas’ na Extranet para fazer alterações em 
reservas, incluindo alterações de datas.

2. Clique no número de uma reserva específica e selecione uma opção do 
menu do lado direito da tela, em ‘Alterar datas da reserva’. Quaisquer 
alterações devem ser feitas antes da data de check-out.
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Primeiros passos:

Como obter sua 
declaração de 
reservas.

Faça login na extranet Connect.

Clique na aba ‘Financeiro’.
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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
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Na aba ‘Financeiro’, 
selecione ‘Faturas’.

Aqui você irá encontrar 
todas as suas faturas.

Clique em ‘Baixar em 
PDF’ para uma cópia da 

sua fatura em PDF.

Encontrando suas Faturas.

Faturas

Para ver reservas 
associadas com a fatura 
(a Declaração de 
Reserva), clique no link 
‘Ver reservas’ em ‘Valor 
da fatura’.

Baixar em 
PDF

Ver reservas
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Para imprimir ou 
baixar esta 

declaração de 
reserva em Excel, 
clique em um dos 

botões na parte de 
cima da página. 

Para ver uma 
reserva individual, 
clique no número 
de referência.

Sua Declaração de Reserva.

Faça o download ou 
imprima

Referência



Dicas.

• Pague as faturas na data para garantir que sua propriedade 

continue aberta para reservas na Booking.com.

• As faturas não podem ser alteradas, então é uma boa ideia 

manter o controle das informações da sua reservas e 

confirmar se tudo está certo. 
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É isso aí. Você agora pode ter sua 
Declaração de Reserva.

Você tem mais perguntas sobre o uso da Booking Connect? 
Clique nos links abaixo para dicas e orientações sobre nosso 
Centro de Apoio ao Parceiro. 

Como adicionar restrições à disponibilidade (guia PDF)
O que é o programa Genius?Como atualizar sua disponibilidade (guia PDF)
Como eu declaro um não comparecimento?

https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212708969-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212708969-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213577765-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213577765-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/213577765-A-step-by-step-visual-guide-for-updating-your-availability?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212714929-What-should-I-do-if-the-guest-doesn-t-show-up-/?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation
https://partnerhelp.booking.com/hc/en-gb/articles/212714929-What-should-I-do-if-the-guest-doesn-t-show-up-/?utm_source=pdf&utm_campaign=reconciliation

