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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 

 

1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 

Για κάθε δωμάτιο μπορείτε να προσθέσετε ή να 

δημιουργήσετε απογραφή της επιλογή σας. Αυτό 

γίνεται στο “Δωμάτια” πατώντας “Εξοπλισμός 

Δωματίου”, “Προσθήκη νέου προιόντος”.   

 
 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 

Οι ομάδες δωματίων θα σας επιτρέψει στην ευκολότερη διαχείρηση όλων των δωματίων που 

μοιράζονται τις ίδιες παραμέτρους (αριθμό δωματίου, τιμή ή εξοπλισμό). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στέγασης για να οργανώσετε πολλά δωμάτια ενός ορισμένου είδους 

(π.χ. Μονό, διπλό κ.α.) ή να τα συνχρονίσετε με online συστήματα κρατήσεων, σελίδες (π.χ. 

Booking.com, eHoliday κ.α.) και channel managers (e.g. Yieldplanet, Wubook, OctoRate, 

ProfitRoom). Οι ομάδες δωματίων είναι προτεινόμενες για ξενοδοχεία που τροποποιόύν δυναμικά τις 

τιμές (μέρα σε μέρα ή περίόδους) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που κάθε δωμάτιο είναι διαφορετικό όμως πάλι θα θέλετε δυναμικά να 

αλλάζετε τις τιμές ή να τα συνχρονίσετε με online σελίδες κρατήσεων, σας προτείνουμε να φτιάξετε κάθε 

ομάδα δωματίων ξεχωριστά για κάθε δωμάτιο. Το καλύτερο να είναι στο ίδιο όνομα η ομάδα δωματίου 

όπως και το δωμάτιο. 

 

Για να δημιουργήσετε την ομάδα δωματίου παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω. 

 

1. Πάτε στο “Δωμάτια”, μετά πατήστε “Ομάδες Δωματίων”. 

2. Πατήστε „Προσθήκη νέας ομάδας ”. 

3. Προσθήκη όνομα ομάδας πχ. „Δωμάτιο 2 ατόμων”, „Μονό”, „Suite”. 

4. Επιλέξτε το είδος δωματίου π.χ. Δωμάτιο, Διαμέρισμα. 

5. Προσθέστε τον αριθμό κρεβατιών: μονό, διπλό (στο KWHotel θα εμφανιστούν ως 2 άτμα) και 

επιπλέον κρεβάτια. Σημειώστε άμα ο αριθμός κρεβατίων δεν θα αλλαξτούν. 
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  Σχόλιο: 'Αμα η επιλογή “Σταθερός 

αριθμός κρεβατίων σε αυτή την ομάδα 

δωματίων” έχει επισημανθεί όταν 

δημιουργείτε νέο δωμάτιο, δεν θα 

μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό 

κρεβατιών. 

 Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που 

ο αριθμός των κρεβατιών είναι 

σταθερός πχ Δίκλινο δωμάτιο. 

 

 ΣΧΟΛΙΟ: Οι τιμές δεν μπορούν να 

αλλαχθού σε δωμάτιο που είναι σε 

ομάδα δωματίων. 

 

 

6. Προσθήκη περιγραφής δωματίου. 

Σχόλιο: Αυτό το βήμα μπορείτε να το προσπεράσετε, σε περίπτωση που τα δωμάτια έχουν διαφορετική 

τοποθεσία ή υπηρεσίες. Οι περιγραφές συμπληρώνονται κατά την διάρκεια δημιουργίας δωματίων. 

 

7. Προσθήκη τιμών. 

ΣΧΟΛΙΟ: Άμα χρησιμοποιείται την τελευταία έκδοση του KWHotel online booking engine, απευθείας 

συγχρονισμό με Booking.com ή με channel manager, τα σχέδια τιμών πρέπει να φτιαχτούν στη ενότητα 

„Σχέδια Τιμών”. Επιπλέον , εάν Additionally, if dynamically changed prices are being used (e.g. 

different from day to day) rate plans are also recommended. 

Σε άλλη περίπτωση  οι τιμές μπορούν να οριστούν σε ομάδα δωματίων. Τα σχέδια τιμών και οι τιμές (ανά 

δωμάτιο/άτομο) ρυθμίσμένες στις ομάδες δωματίων  θα είναι διαθμέσιμα στο παράθυρο κρατήσεων πάνω 

δεξιά γωνία. 

 

Ρυθμίσεις τιμών στο παράθυρο κρατήσεων 

 

Τιμές που έχουν οριστεί στην ενότητα 

Δωμάτια 

Τιμές που έχουν οριστεί στην 

ενότητα Δωμάτια 

Τιμές που έχουν οριστεί στην ενότητα Σχέδια 

Τιμών 

 
Είναι απαραίτητο να εισάγετε τιμές, όταν τα σχέδια τιμών δεν χρησιμοποιούνται. Σε αυτή την 

περίπτωση οι τιμές ανά δωμάτιο/άτομο χρησιμοποιούνται απο προεπιλογή στο παράθυρο κρατήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ – Δεν εξαρτάται απο τον αριθμό ανθρώπων στο δωμάτιο. 
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Οι τιμές προσθέτονται στο άσπρο πεδίο όπως στην εικόνα. 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ – Εξαρτάται απο τον αριθμό ατόμων στο δωμάτιο. 

Είναι απαραίτητο να προσθέσετε “Ελάχιστη τιμή δωματίου”, ακολουθόντας την ηλικιακή ομάδα. Άμα 

δεν μπορείτε να προβλέψετε την ενοικίαση δωματίου σε ομάδα ατόμων λιγότερη απο την χωριτικότητα 

του δωματίου τότε προσθέστε τις τιμές για κάθε ομάδα δωματίων. 

ΣΧΟΛΙΟ: “Ελάχιστή τιμή δωματίου” είναι επιπλέον προσθετισμένο στις τιμές για κάθε ηλικιακή ομάδα. 

Αυτό σας επιτρέπει να ενοικίαζεται τα δωμάτια σε μικρότερες ομάδες ατόμων από την χωριτικότητα του 

δωματίου, όμως η τιμή θα είναι μεγαλύτερη απο το σύνολο για τις ηλικιακές ομάδες. 

 

Παράδειγα: 

Δωμάτιο δύο ατόμων 

Ελάχιστη τιμή δωματίου:30 EUR 

Τιμή για ενήλικα: 50 EUR 

 

Τιμή για ενοικίαση του δωματίου για 1 

άτομο: 30+50=80 EUR 

ιμή για ενοικίαση του δωματίου για 2 

άτομα: 30+50+50=130 EUR 

 

 

 

8. Καρτέλα „Εξοπλισμός / εποχιακές τιμές”. 

- Εδώ μπορείτε να προσθέσετε εξοπλισμό στο δωματιό σας. Μπορεί να ρυθμιστεί και να προσθέσετε 

κατά την διάρκεια του δωματίου. 

Σχόλιο: Νέα απογραφή μπορεί να προστεθεί στην ενότητα 

“Δωμάτια”. Για να το κάνετε  πατάτε “Εξοπλισμό δωματίου” 

και “Προσθήκη νέου αντικείμενου” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρύθμιση εποχιακών τιμών 

Πατήστε “Προσθήκη”, διαλέξτε το χρονικό πλαίσιο και τις ημέρες εβδομάδας όταν οι τιμές είναι 

ενεργές. Ρυθμίστε τις τιμές. 
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9. Στην καρτέλα “Για προχωρημένους” μπορείται να δίνεται στις ομάδες σας κατάσταση “Διαμέρισμα”, 

αφαιρόντας το απο το ημερολόγιο, online κρατήσεις και/ή απο τα στατιστικά. Επιπλέον, εκεί μπορεί να 

ρυθμιστεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να κάνουν κράτηση στο δωμάτιο. Παρακαλώ 

σημειώστε ότι αυτή η επιλογή μπορεί να επιρεάσουν τον καθορισμό του αριθμού ατόμων κατά την 

διάρκεια της κράτησης. 

 

10. Μετά την αποθύκευση της ομάδας δωματίου και εκ νέου καταχώρησης του, θα σας εμφανιστεί και 

προστεθεί νεά καρτέλα “Μετάφραση”. Αυτό σχετίζεται άμεσα με το online σύστημα κρατήσεων 

(Διαθέσιμο μόνο για το KWHotel Pro).  Όπως υποδεικνύεται από το όνομα, μπορείτε να προσθέσετε το 

όνομα και την περιγραφή της ομάδας και θα μεταφραστεί στο ημερολόγιο στην γλώσσα που  έχει 

εισηχθή  στην πρώτη στήλη. 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Η λίστα θα είναι διαθέσιμη στο online booking engine με την γλώσσα ή σύμβολα που έχουν 

προστεθεί απο τον χρήστη. Τόσο τα σύμβολα του πρωτότυπου και τα δημιουργήμένα. 

 

 

 

 

 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
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Για να προσθέσετε δωμάτιο: 

 

1. Πηγαίντε στην ενότητα „Δωμάτα”, μετά πατήστε “Λίστα Δωματίων”. 

2. Πατήστε “Προσθήκη νέου δωματίου”. 

3. Συμπληρώστε “Αριθμό δωματίου” με νούμερο ή το όνομα. 

Σχόλιο: Τα δωμάτια είναι τακτοιποιημένα ανα το αρχικό τους νουμερό. Αυτό σημαίνει ότι το δωμάτιο 11 

θα εμθανιστεί στο ημερολόγιο πρίν το δωμάτιο 2. Για να τακτοποιηθούν τα δωμάτια στην σωστή σειρα : 

– προθέστε ”0” ή spacebar πρίν τον αριθμό του δωματίου -σε περίπτωση που ο αριθμός δωματίου 

δεν είναι πάνω από 99 (πχ 02 και 11 ) 

– προσθέστε „00” ή διπλό spacebar πριν από μονοψήφιο αριθμό – σε περίπτωση που τα νούμερα 

των δωματίων είναι παραπάνω απο 100  (πχ .002 και 011) 

 

4. Προθέστε “Όροφος” και “ID κτήριου ” (δεν είναι υποχρεωτικό, χρησιμοποιήστε το χειροκίνητα με 

τον συγχρονισμό των κλειδαριών). 

5. Προσθέστε „ID κλειδαρίας” , έαν συγχρονίσατε με κάποιες υποστηριζόμενες κλειδαρίες ξενοδοχείου. 

6. Επιλέξτε μια δημιουργημένη ομάδα δωματίων ή προσθέστε τοις παρακάτω πληροφορίες χειροκίνητα. 

ΣΧΟΛΙΟ: Ακόμα και άν έχετε δημιουργήσει ομάδα δωματίων που ταιριάζει με ένα μόνο δωμάτιο, είναι 

απαραίτητο να δημιουργήσετε δωμάτιο και να το προσθέσετε στην ομάδα. 

 

7.  Προσθέστε τον αριθμό κρεβατιών: μονό, διπλό (στο KWHotel θα εμφανίζεται ώς 2 άτομα) και 

επιπλέον κρεβάτια. 

8. Προσθέστε την περιγραφή δωματίου, το οποίο σας επιτρέπει περισσότερες πληροφορίες. 

9. Προσθήκη τιμών 

  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ – Δεν εξαρτάται απο τον αριθμό ανθρώπων στο δωμάτιο. 

 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ – Εξαρτάται απο τον αριθμό ατόμων στο δωμάτιο. 

Είναι απαραίτητο να προσθέσετε “Ελάχιστη τιμή δωματίου”, ακολουθόντας την ηλικιακή ομάδα. Άμα 

δεν μπορείτε να προβλέψετε την ενοικίαση δωματίου σε ομάδα ατόμων λιγότερη απο την 

χωριτικότητα του δωματίου τότε προσθέστε τις τιμές για κάθε ομάδα δωματίων. 

ΣΧΟΛΙΟ: “Ελάχιστή τιμή δωματίου” είναι επιπλέον προσθετισμένο στις τιμές για κάθε ηλικιακή ομάδα. 

Αυτό σας επιτρέπει να ενοικίαζεται τα δωμάτια σε μικρότερες ομάδες ατόμων από την χωριτικότητα του 

δωματίου, όμως η τιμή θα είναι μεγαλύτερη απο το σύνολο για τις ηλικιακές ομάδες. 

 

Παράδειγα: 

Δωμάτιο δύο ατόμων 

Ελάχιστη τιμή δωματίου:30 EUR 

Τιμή για ενήλικα: 50 EUR 

 

Τιμή για ενοικίαση του δωματίου για 1 

άτομο: 30+50=80 EUR 

ιμή για ενοικίαση του δωματίου για 2 

άτομα: 30+50+50=130 EUR 

 
 

10. Καρτέλα „Εξοπλισμός / εποχιακές τιμές”. 
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- Εδώ μπορείτε να προσθέσετε εξοπλισμό στο δωματιό σας. 

 

Σχόλιο: Νέα απογραφή μπορεί να προστεθεί στην ενότητα 

“Δωμάτια”. Για να το κάνετε  πατάτε “Εξοπλισμό δωματίου” 

και “Προσθήκη νέου αντικείμενου” 

 
 

Ρυθμίσεις εποχιακών τιμών 

Πατήστε “Προσθήκη”, διαλέξτε το χρονικό πλαίσιο και τις ημέρες εβδομάδας όταν οι τιμές είναι 

ενεργές. 

 

 

 

11. Στην καρτέλα “Για προχωρημένους” μπορείται να δίνεται στις ομάδες σας κατάσταση “Διαμέρισμα”, αφαιρόντας το 

απο το ημερολόγιο, online κρατήσεις και/ή απο τα στατιστικά. Οι άλλες επιλογές σας αφαιρούν απο το 

ημερολόγιοκαι θα ρυθμίσει το δωμάτιο στην προεπιλεγμένη κατάσταση καθαρίοτητας. Επιπλεόν, μπορείτε να 

προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες δωματίου, που θα χρησιμοποιηθούν σε μερικά έγγραφα. 


