
[Internal Use PT Translation] Passo 1 -[Internal Use PT Translation] Passo 1 -
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Todo mundo quer uma experiência de configuração rápida e fácil, e preparar sua conta
corretamente desde o início ajudará muito a tornar o processo de configuração mais
efetivo.

1. Cadastre sua propriedade em todos os canais (OTAs) que1. Cadastre sua propriedade em todos os canais (OTAs) que
deseja trabalhardeseja trabalhar

Antes de conectar sua conta myallocator com os canais de distribuição (OTA's), sua propriedade
deve estar registrada e ativa nos canais que deseja trabalhar.

Em outras palavras, se você quiser vender sua propriedade com a Booking.com, Expedia,
Hostelworld, etc., sua propriedade precisa estar configurada e ativa (ou seja, autorizada a
vender as acomodações) com esses canais.

O myallocator não pode configurar sua propriedades com os canais de distribuição -
primeiramenteprimeiramente, você deve configurar sua propriedade em cada canal antes de conectá-los aovocê deve configurar sua propriedade em cada canal antes de conectá-los ao
myallocator.myallocator.

 Neste artigo (em inglês), você encontrará a lista dos sites mais populares para
cadastrar sua propriedade.

2. Você está usando um PMS?2. Você está usando um PMS?

Caso você utilize um PMS (como por exemplo Loventis, Bananadesk, Checkfront, Resnexus,
myfrontdesk, Arawak, BnB Manager, Hostel Office, etc.) ATENÇÃO!!

Antes de prosseguir, é crucial que você leia o nosso tutorial com as diretrizes sobre a conexão
do myallocator com o seu PMS atual Setting up myallocator to connect with your Property
Management System (PMS)
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http://myallocator.cloudbeds.com/hc/en-us/articles/211154627
https://myallocator.cloudbeds.com/hc/en-us/articles/220231108-Setting-up-myallocator-to-connect-with-your-Property-Management-System-PMS-
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 Se você ainda não tem um PMS, você pode escolher entre um dos PMSs compatíveis
ao myallocator ou então, clique aqui para saber mais sobre o myfrontdesk, o PMS da
Cloudbeds.

3. Você está trocando de Gerenciador de Canais (Channel3. Você está trocando de Gerenciador de Canais (Channel
Manager)?Manager)?

Ao mudar de um gerenciador de canais para outro, o principal passo é preparar para que as
conexões dos canais sejam transferidas. O processo de conexão de cada canal é único, então
prepare-se antecipadamente e verifique diretamente com cada canal quais são os requisitos
para a mudança.

Por exemplo, a Expedia permite que você atualize o gerenciador de canais quase
instantaneamente. No entanto, com outros canais pode levar mais de uma semana para fazer
essa troca.

Caso esteja preocupado com essa mudança, entre em contato com o suporte do myallocator e
nos informe os canais com os quais você trabalha. Podemos ajudar a fornecer mais orientações
quando soubermos quais canais você está conectado.

4. Tarifas & Disponibilidade4. Tarifas & Disponibilidade

Antes que o gerenciador de canais (myallocator) começe a gerenciar seus canais,
primeiramente configure suas tarifas e disponibilidade diretamente no myallocator.

Caso você já utilize um PMS, consulte o Passo 2 acima.

Se você não estiver usando um PMSnão estiver usando um PMS, você tem duas opções:

Opção 1:Opção 1: Caso utilize o canal Hostelworld, um método fácil de transferir seu inventário é
diretamente através deste canal. Este é o método mais fácil para configurar o inventário da sua
propriedade no myallocator.

• Se a sua propriedade ainda não está conectada ao canal Hostelworld, você precisará usar a• Se a sua propriedade ainda não está conectada ao canal Hostelworld, você precisará usar a
Opção nº 2:Opção nº 2:

Opção 2:Opção 2: Configure seu inventário (taxas e disponibilidade) manualmente no myallocator.

• Quando chegar a hora, mostraremos a você como executar as duas opções no Guia de
Configuração.
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https://www.myallocator.com/pms-connections/
https://www.myallocator.com/pms-connections/
http://www.cloudbeds.com/pt-br/myfrontdesk
mailto:support@myallocator.com


 Como não é possível importar disponibilidade ou reservas de nenhum outro canal,
não deixe de considerar suas reservas futuras ao configurar sua disponibilidade

5. Siga com o Passo 2: Configuração das Acomodações5. Siga com o Passo 2: Configuração das Acomodações

Step 2: Setting Up RoomsStep 2: Setting Up Rooms
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https://myallocator.cloudbeds.com/hc/en-us/articles/217438157-How-to-account-for-future-bookings-placed-prior-to-connecting-with-myallocator
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