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Naktsmītņu rezervēšanas 
sistēmas globālajā tīmeklī



Saturs

• Naktsmītņu rezervēšanas sistēmas globālajā
tīmeklī (Internetā)

• Praktiskie piemēri

– Baltichotelsonline.com

– Booking.com
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Galvenās vispārīgās atšķirības (I)
• Agoda – Līderis Āzijā, vairāk kā 40 000 

viesnīcas, kopējais piedāvājums - ~ 200 
000 viesnīcas visā pasaulē. Galvenais 
birojs – Taizemē. Pieejams 37 valodās. 
Aizsākumi meklējami 1990. gadā. 15 % 
komisija.

• Booking – līgumi ar vairāk kā 250 000 
viesnīcām visā pasaulē, 177 valstīs, 
dibināts 1996. gadā, galvenais birojs -
Amsterdamā - 50 pārstāvniecības citās 
valstīs visā pasaulē. Pieejama 41 valodā. 
Vietējais birojs. 12 % komisija. 
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Galvenās vispārīgās atšķirības (II)

• Expedia – līgumi ar vairāk kā 140 000 
viesnīcām visā pasaulē, populārs ASV, 
tiešsaistes ceļojumu aģentūra. 

• Venere – Eiropa (plašākais viesnīcu 
piedāvājums Italijā, Spānijā, Francijā un 
Lielbritānijā), līgumi ar vairāk kā 120 
000 viesnīcām visā pasaulē. 15 % 
komisija.

• Hotels.com - Hotels.com piedāvā
izvēlēties no vairāk nekā 154 000 
viesnīcu vairāk nekā 60 valstīs. Dibināta 
1991. gadā, Dalasā (ASV).
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Galvenās vispārīgās atšķirības (III)

• Hrs.com – Vairāk kā 250 000 viesnīcu visās cenu 
kategorijās Vācijā, Eiropā un visā pasaulē – gan 
darījumu cilvēkiem, gan privātiem ceļotājiem. 
Pieejams 32 valodās. 15 % komisija.

• BalticHotelsOnline – Naktsmītņu rezervācija
vairāk nekā 400 viesnīcās, hosteļos, moteļos un 
viesu mājās Baltijas valstīs. Izveidotājs: Baltic
Travel Group sadarbībā ar Zviedrijas kompāniju 
Visit Technology Group AB, 2006. gadā. 15 % 
komisija. Mājas lapa pieejama 7 valodās.
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Tehniskās atšķirības. Atlases filtri.
Booking Agoda Hotels Expedia HRS BHO

Zemākās cenas 
piedāvājums

X X X X X

Iespēja iepazīties ar viesu 
vērtējumiem

X X X X X X (nav 

atlases 
filtrs)

Distances X X X X X

Cenas amplitūda X X X X X X (nav 

atlases 
filtrs)

Pakalpojumi un aprīkojums 
viesnīcā

X X X X X X

Viesnīcas «pieejamība»
(accessibility)

X X X X X

Viesnīcas klasifikācija / tips X X X X X
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Tehniskās atšķirības.
Informācija par viesnīcu.

Booking Agoda Hotels Expedia HRS BHO

Apraksts par viesnīcu X X X X X X

Pakalpojumi un 
aprīkojums viesnīcā

X X X X X X

Attēli X X X X X X

Karte X X X X X X

Tuvumā esošie tūrisma 
objekti

X X X X X

Piedāvā «līdzīgas»
naktsmītnes

X X X X X
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Tehniskās atšķirības. Rezervācijas.
Booking Agoda Hotels Expedia HRS BHO

Apmaksa tiek veikta pie 
rezervācijas

X X X X

Apmaksa tiek veikta viesnīcā X X X X

Pēdējā brīža piedāvājumi / 
speciālie piedāvājumi

X X X X X X

Lojalitātes programma X (punkti) X (sakrāj 10 

naktis, viena 
bez maksas)

X (punkti)

Cenu politikas dažādošana X X X X X X

Norēķinu kartes American
Express, Visa, 
MasterCard, 
Diner`s Club

American
Express, Visa, 

MasterCard, JCB, 
PayPal, Carte

Bleue

American
Express, 

Visa, 
MasterCard, 
Diner`s Club

American
Express, Visa, 
MasterCard, 

JCB, Discover, 
Diner`s Club
International

American
Express, 

Visa, 
MasterCard, 
JCB, Diner`s

Club
International

Visa, 
Master

Card
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Tehniskās atšķirības.
Tehniskais atbalsts.

Booking Agoda Hotels Expedia HRS BHO

Pa tālruni X X X X X X

E-pasts X X X X X X

Iespēja tērzēt tiešsaistē X

Citas iespējas X X X X X X
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Kam īpaši jāpievērš uzmanība?

• Apmaksas veikšana 

• Kas iekļauts cenā

• Cenas noteikumi
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Rezervēšanas resursi
• Tiešie pieprasījumi – tālrunis, fakss, e-pasts 

u.c.;

• Centrālās rezervēšanas sistēma (CRS) – rīks, lai 
sasniegtu GDS;

• Globālās izplatīšanas sistēmas (GDS);

• Interneta izplatīšanas sistēmas (IDS);

• Konkrētā uzņēmuma rezervāciju sistēma.
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Interneta izplatīšanas sistēmas (IDS) (I)

• Līdztekus straujai interneta attīstībai ir kļuvušas 
pieejamas dažādas, uz patērētāju orientētas 
rezervēšanas sistēmas, sākot no lielu un 
populāru, ar GDS saistītu web lapu, līdz pat  
specifiskiem un nelieliem interneta izplatīšanas 
risinājumiem. 

• IDS ir kļuvis par vienu no visstraujāk augošajiem 
segmentiem.

• Atšķirībā no GDS, šīs sistēmas parasti izmanto 
gala patērētāji rezervējot avio biļetes, viesnīcas, 
automašīnas un kruīza braucienus.
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Interneta izplatīšanas sistēmas (IDS) 
(II)

• Cenu paritāte (Rate parity) – vienas cenas 
piedāvāšana visām interneta aģentūrām, 
neskatoties uz komisiju apjomu. 
– Garantē visiem partneriem vienādus “spēles”

noteikumus un ļauj viesnīcai uzturēt labas attiecības 
ar visiem partneriem. 

– Viesnīcai ļauj izvērtēt katra partnera darbību un 
komisijas apjoma samērību noteiktā laika periodā.

• Cenu integritāte (Rate integrity) – viesnīcas 
taisnīga cenu stratēģija attiecībā pret klientu /  
cenas atbilstība par  piedāvāto pakalpojumu.

© Aivita Heniņa 16



Kas nepieciešams?

Fiziski: Dators un Internets un vēlams POS (point

of sale) norēķinu termināls

Morāli: Nebaidīties un vēlme uzdrošināties 
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Vispārīgie ieguvumi

Mazs vs. liels?

•Be fast! Be visible! /Esi ātrs! Esi redzams!/
•Prestižs (sava veida)

•Jaunas rezervācijas no nebijušiem klientiem visā pasaulē
(24/7/365) 

•Palielina iespēju izzināt klienta «balsi» (vēlmes) plašākā
mērogā, uzlabojot servisa līmeni naktsmītnē

•Viesu uzņemšanas dienesta darba «optimizācija» ☺ (arī
darbinieku izglītošana/apmācība caur jaunu tirgu apgūšanu)

•Ieņēmumu palielināšana
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Pamatprincipi

• Informācija par viesnīcu

• Naktsmītņu rezervācija tiešsaistē

• «Profili»

• Administrācija un kontrole (piemēram, iespēja 
mainīt piedāvājumu – cenas, numuru skaitu)

• Rēķini - komisijas maksa

• Atsauksmes

• Atskaites / statistika
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Problēmjautājumi – nesalīdzināmie ar 
ieguvumiem ☺

• Komisijas maksas – Par ko? Kāpēc vajag? Tāpat jau labi! 
• Overbooking - viesi IR jāizmitina, ja tas nav iespējams ir jāatrod 

alternatīva naktsmītne. Jāseko līdzi saviem atvērtajiem/aizvērtajiem 
«datumiem», lai neveidotos tādas situācijas, kad viesi nav kur 
izmitināt, jo no rezervāciju sistēmu puses var tikt pieprasīta maksa 
(numuriņa cena atņemot komisiju vai komisija par neizmantotiem 
numuriem).

• Neatzīmēta «neierašanās» – tas gan attiecas jau uz ekstranetu. Ja 
kāda iemesla dēļ viesis nav ieradies, tad naktsmītne sistēmā to 
atzīmē pati . Tad sistēma anulē rezervāciju un komisija nav jāmaksā. 
Ja šo mazo darbību neizdara – tad sistēma rezervāciju iekļauj rēķinā
par cik nekādas izmaiņas netika veikta.

• Komisijas rēķinu apmaksas termiņu neievērošana vai ignorēšana.
• Sadarbības izbeigšana – bezmaksas - aizpildot tam paredzētos 

dokumentus.
• Konfidencialitāte -> konkurence -> «ekstranets».
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DROŠĪBA

Kas ir tas, kas Jūs «biedē»? 

Uzdodat jautājumus! Mēs atbildēsim!
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Kā kļūt par Agoda partneri?

http://www.agoda.com/
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• https://ycs.agoda.com/connect/en-
us/ApplicationDetail.aspx

• https://ycs.agoda.com/connect/en-
us/ApplicationDetail.aspx?ApplicationID=0
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Kā kļūt par Expedia, Venere, 
Hotels.com partneri?
http://www.expedia.com/
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• https://joinexpedia.com/home/index

• https://joinexpedia.com/onboarding/Welcom
e
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Kā kļūt par HRS partneri?
http://www.hrs.com
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Ekstranets

• Definīcija: Datortīkls, kas savieno vairākus 
uzņēmumus, piemēram, uzņēmumu ar tā
piegādātājiem un produktu izplatītājiem.

• KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA -> konkurence

28© Aivita Heniņa



29© Aivita Heniņa



Kas var kļūt par 
BalticHotelsOnline.com partneriem?

• Viesnīcas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā – jebkura 
naktsmītne, kas vēlas pie sevis izmitināt 

viesus!

• Ierobežojumu numuru skaitam NAV!
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Kādēļ izdevīgi kļūt par 
BalticHotelsOnline.com partneri?

• Pārdošanas kanālu paplašināšana - naktsmītnei ir jābūt atrodamai 
internetā un pēc iespējas vairākās  vietās, jo nekad nevar zināt kā
klients meklē sev viesnīcu un kur viņš Jūs  pamanīs (vai arī
nepamanīs ☺ ).

• Pievienojoties BalticHotelsOnline.com, viesnīca automātiski nokļūst  
arī citās lapās kurās ir ievietota BalticHotelsOnlone.com sistēma, kā, 
piemēram, LiveRiga.com.

• Viesnīca kļūst pieejama Baltic Travel Group sadarbības partneriem 
visā pasaulē (lielākā daļa partneru ir no Krievijas un citām NVS 
valstīm, bet ir  ievērojams skaits arī Skandināvijā, Vācijā, Nīderlandē
u.c.) 

• Pievienošanās sistēmai ir bezmaksas, līdz ar to nav jāiegulda 
papildus līdzekļi, lai sāktu pārdošanu tiešsaistē! Nekādu fiksētu 
izmaksu (nav ne mēneša maksas, ne gada maksas), tikai 15%
(vienīgais maksājums) komisijas maksa par realizējušos 
rezervāciju, kas tiek pieprasīta tikai nākamajā mēnesī (vienu reizi 
mēnesī)!
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Kā kļūt par partneriem?
• Ir jāraksta e-pasts online@btgroup.lv ar vēlmi 

pievienoties tiešsaistes sistēmai vai zvanīt  +371 
67228428 / mob. +371 26372112   

• Naktsmītnei tiek atsūtīta informāciju par to kas 
nepieciešams, lai kļūtu par sadarbības partneri -
anketa, pieprasījums viesnīcas apraksta latviešu, 
krievu un angļu valodā iesniegšanai, viesnīcas un 
istabu bilžu iesniegšanai un līgums.

• Pēc savstarpējās vienošanās par informācijas 
atbilstību 1-2 dienu laikā sistēmā tiek ievadīta 
informācija par Jūsu naktsmītni!
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Rezervēšanas process
• Pēc rezervācijas veikšanas klients automātiski saņem uz e-pastu 

apstiprinājumu, vaučeri un rēķinu, bet viesnīca paziņojumu par 
rezervācijas veikšanu. 

• Klientam no kredītkartes tiek noņemta nauda.
• Iebraucot viesnīcā klientam jāuzrāda vaučers un par dzīvošanu NAV 

jāmaksā uz vietas (tikai par papildus pakalpojumiem, ko viesis 
izvēlas).

• Viesnīca izstāda Baltic Travel Group (BTG) rēķinu pēc klienta 
izbraukšanas par tiešsaistes sistēmā norādīto summu, atņemot 15 
% komisijas maksu.

• Gadījumā, ja klients neiebrauc, ir jāinformē BalticHotelsOnline.com, 
lai varat sistēmā samainīt cenas un tiktu aprēķināta pareiza 
komisija, kā arī klientam tiktu atgrieztu nauda par neizmantotajām 
«naktīm».
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Pienākumi? 3!

1. Sekot līdzi pieejamībai un būt atbildīgiem par 
informācijas atbilstību un precizitāti 

piedāvājumam

2. Izmitināt viesus (sekot līdzi rezervācijām)

3. Neaizmirst «pieprasīt» rēķinus no 
BalticHotelsOnline.com
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Kas var kļūt par Booking.com partneri?

Jebkura naktsmītne, kas vēlas pie sevis izmitināt
viesus!

Vienīgais nosacījums – lai būtu gultasvieta un 
iespēja nomazgāties! Nav svarīgi vai tās ir
kopīgas dušas/tualetes vai katrā numurā. 

Galvenias - lai ir! ☺

Numuru skaita ierobežojums – NAV!
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Kādēļ izdevīgi kļūt par Booking.com
partneri?

• Papildus realizācija  - jaunas rezervācijas no iepriekš nebijušiem klientiem!
• Booking.com meklējot lielāko rajona pilsētu, kartē tiek parādītas arī apkārtnē

esošās naktsmītnes – līdz ar to lielāka iespēja tikt pamanītiem un norezervētiem!
• Pievienojoties Booking.com , viesnīca automātiski nokļūst  arī citās «lapās» kurās ir 

ievietota Booking.com sistēma (airbaltic, Tripadvisor, HotelsCombined)
• Nav reģistrācijas maksas - 0,00 EUR lai sāktu pārdošanu tiešsaistē! Nekādu fiksētu 

izmaksu (nav ne mēneša maksas, nedz gada maksas), tikai 12% (vienīgais 
maksājums) komisijas maksa par realizējušos rezervāciju, kas tiek pieprasīta tikai 
nākamajā mēnesī (vienu reizi mēnesī)!

• Informācija  41 valodā (informācija pa naktsmītni tiek iztulkota 41 valodā un to 
dara pats Booking.com)!

• Brīva rīcības spēja - pārdodiet numurus pēc saviem ieskatiem un noslodzes 
(naktsmītnes pašas liek cenas, pašas liek numurus cik grib pārdot un kad, to visu 
var mainīt jebkurā laikā)!

• Apkalpošana dažādās valodās, t.sk. latviešu ( multinacionāls klientu apkalpošanas 
serviss  / 24h dienā 7 dienas nedēļā 365 dienas gadā) 

• Vietējais birojs – Kaļķu ielā 15, Rīgā, Latvijā!
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Kā kļūt par partneri?

40© Aivita Heniņa un Līga Orupa



41© Aivita Heniņa un Līga Orupa



42© Aivita Heniņa un Līga Orupa



43© Aivita Heniņa un Līga Orupa



44

https://admin.bookings.org/hotelreg/
which-country.html?lang=lv
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Sadaļa noteikumi un nosacījumi

• Katra naktsmītne ir 
īpaša! 

• Booking.com
piekopj personisko 
pieeju! 

• Noteikumi visiem 
standarta -
risinājumi katrai 
naktsmītnei ir citi!
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Turpmākais process...

• Veicot visas šīs darbības naktsmītne ir veikusi 
reģistrāciju. 

• Pāris dienu laikā Booking.com pārstāvis ar Jums 
sazināsies.

• Izstāstīs par to kā strādā, atbild uz jautājumiem –
izrunā ar naktsmītni, kas ir tas, ko viņi vēlas - cik 
naktsmītņu tipu tik vēlmju!

• Kad ir izrunāti visi jautājumi – Booking.com
nosūta līgumu. Kad parakstītu to Booking.com
saņem atpakaļ, tad vienojas par treniņa laiku. 
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Un process...
• Treniņš notiek telefoniski pie jau izveidotas 

naktsmītnes profila un kopīgi ar naktsmītnes 
īpašnieku (vai deleģētu personu) aizpilda visu 
nepieciešamo informāciju, treniņa laikā pašas 
naktsmītnes saliek cenas, numuru daudzumu, 
saliek ierobežojumus pēc katras individuālās 
naktsmītnes vēlmēm, izveido noteikumus utt..

• Tālāk Booking.com sagatavo profilu publiskošanai 
un tikai pēc tam, kad tas ir gatavs – ar īpašnieka 
vēl vienu apstiprinājumu, par to, ka informācija ir  
precīza – tas kļūst publisks.
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Rezervēšanas process
• Pēc rezervācijas veikšanas klients automātiski 

saņem uz e-pastu apstiprinājumu, bet viesnīca 
paziņojumu par rezervācijas veikšanu. 

• Iebraucot viesnīca klientam jāuzrāda vaučers.

• Gadījumā, ja klients neiebrauc, ir 
jāinformē/jāatzīmē sistēmā, lai netiktu 
aprēķināta papildus komisija.
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Pienākumi? 3!

1. Sekot līdzi pieejamībai

2. Izmitināt viesus (sekot līdzi rezervācijām)

3. Apmaksāt rēķinus 
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Papildus iespējas
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• Dzinuļa integrācija naktsmītnes mājas lapā
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Citas papildus iespējas
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LAIKS JAUTĀJUMIEM!
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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