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  Salon software 

 

         September 2015 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

In dit document vindt u de beschrijving van alle aanpassingen die in SalonNet 

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.28 (maart 2015) 

Deze update is met grote zorg samengesteld. Mocht u naar aanleiding van deze 

update opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebben, laat het ons weten. 
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Website SalonNet vernieuwd 
De website van SalonNet is vernieuwd. www.salonnet.nl zal t.z.t. 

vervallen. Onze website vindt u op: 

www.salonnet.eu 

Dit geldt ook voor de e-mail adressen. Wij verzoeken u om vanaf heden 

het adres info@salonnet.eu te gebruiken. De oude e-mail adressen 

blijven echter nog enige tijd actief, maar zullen op termijn verdwijnen. 

In SalonNet vindt u onder “Help/Helpdesk” altijd de actuele contactgegevens.  

Met welke versie van SalonNet werk ik nu? 
Uw huidige  versie van SalonNet vindt u in de titelbalk van het programma. Na 

installatie van de update is het versienummer bijgewerkt naar 2.38-002. 

 

Indien uw computer verbinding heeft met internet, zal SalonNet zelf een 

melding geven zodra er een nieuwe update beschikbaar is. Selecteer dan 

“Servicedesk/Download update via internet”. 

 

Sluit voordat u de update 
inleest uw kassa, 
afsprakenboek en klantenkaart 

af. 
 

Heeft u in uw salon nog geen internet dan kunt u de update (officiële versie) op 
een andere plek (thuis) downloaden van www.salonnet.eu en opslaan op een 
USB-stick. Daarna installeren op de computer in uw salon.  

 
Let op !! Heeft u meerdere werkplekken met computers in uw salon, sluit deze 

dan eerst af. Installeer de meest recente versie op het hoofdsysteem of server, 
start SalonNet daarna op uw tweede en/of derde systeem. De nieuwe versie 
wordt dan automatisch geïnstalleerd. 

 
Sommige merken virusscanners / firewall programma’s kunnen het 

downloaden blokkeren. U krijgt dan de melding “Fout bij ophalen 
update”. Schakel dan de virusscanner en/of firewall tijdelijk uit 

(raadpleeg eventueel uw hardware leverancier), en probeer opnieuw. 
Mocht het dan nog steeds niet lukken, neem dan contact op met de helpdesk van 
SalonNet Tel: +31 (0)343-758252. 
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Volledig scherm 
Bij sommige beeldschermen verstoort de Windows startbalk het gebruik van 

Salonnet. Om de beschikbare ruimte op het scherm optimaal te benutten is een 

extra knop  toegevoegd. Deze vindt u links beneden in de hoek. 

Indien u deze aanklikt, wordt het hoofdvenster van SalonNet aangepast aan de 

maximaal beschikbare ruimte op uw scherm. De Windows startbalk wordt 

verborgen en de titelbalk van SalonNet wordt onderdrukt. 

Het terug halen van de Windows startbalk kan met de knop , deze vindt u ook 

links beneden in de hoek.  Uiteraard kunt u ook de Windows knop op uw 

toetsenbord gebruiken. 
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Kassa 

Algemeen 
Er is een extra datum controle toegevoegd. Indien het kassavenster niet opnieuw 

is gestart aan het begin van een nieuwe dag, zal het kassavenster automatisch 

worden afgesloten voor aanvang van de eerste kassahandeling. Uiteraard wordt 

u vooraf geïnformeerd via een bericht.  

Dit zorgt er voor dat alleen de aanwezige medewerkers beschikbaar zijn in de 

kassa. 

Scannen verkoop producten 
Om producten te verkopen diende u voorheen eerst om te schakelen naar het 

verkoop venster in de kassa. Daarna had u de mogelijkheid om de barcode te 

scannen. 

Vanaf heden kunt u de verkoopproducten ook scannen als het venster met de 

behandelingen nog actief is. SalonNet herkent de barcode als product en 

schakelt voor u automatisch over naar het venster verkoop. 

Compacte weergave 
De verticale weergave van de kassa is iets aangepast. Bij sommige schermen 

paste de kassa net niet volledig op het scherm. SalonNet controleert nu het 

scherm en corrigeert de weergave van de kassa aan op basis van de 

schermresolutie. De benodigde schermresolutie voor SalonNet is 1024 x786 of 

hoger. 

Vragen e-mail adres 
Indien geactiveerd in voorkeuren, wordt van een klant het e-mail adres gevraagd 

indien dit nog niet bekend is. Soms heeft een (oudere) klant geen e-mail, of wil 

deze eenvoudig het e-mail adres niet bekend maken. Het is dan vervelend indien 

hier steeds weer om gevraagd wordt. 

Om dit te voorkomen in de optie “E-mail adres niet meer vragen” toegevoegd. 

 

In de kassa wordt bij de volgende bezoeken het e-mail adres van deze klant niet 

meer gevraagd. 
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Afrekenen gezinsleden 
Bij afrekenen van een kassabon is het nu mogelijk om gelijktijdig openstaande 

rekeningen van andere gezinsleden in 1 keer te betalen. Dit is alleen mogelijk 

indien u de gezinsleden aan elkaar heeft gekoppeld. (Zie klanten). 

Is er sprake van openstaande rekeningen dan is dit zichtbaar in het 

betaalvenster. 

 

Met de knop  vraagt u de details van de openstaande rekeningen op. 

 

Door een regel te selecteren laat u het groene vinkje verwijderen of weer 

zichtbaar maken. Na afsluiten van dit venster wordt het openstaand bedrag 

opnieuw berekend. 

Na het verwerken van de betaling worden de geselecteerde openstaande 

rekeningen betaald. 
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Voorbeeld kassabon 
Op verzoek van SalonNet gebruikers is de optie toegevoegd om tijdens het 

betalen een voorlopige kassabon te projecteren zodat controle van het te betalen 

bedrag mogelijk is. 

 

Deze optie is te activeren in voorkeuren. (Zie voorkeuren)  
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Verkoop cadeaubon 
Op verzoek van SalonNet gebruikers is het nu ook mogelijk om naast de 

behandeling en producten, ook gelijktijdig een cadeaubon te verkopen. 

 

Na invoer van het bedrag van de cadeaubon is het totaal te betalen bedrag 

bijgewerkt. Verwijderen van de cadeaubon kan via de knop annuleren 

cadeaubon. 
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Verkoop artikelen met besteladvies 
Indien voorraadbewaking actief is, wordt na verkoop van een artikel de actuele 

voorraad bijgewerkt. Wordt deze voorraad lager dan de minimum voorraad wordt 

gevraagd of dit artikel moet worden opgenomen in het besteladvies. 

 

Het bestelvoorstel wordt bepaald op basis van de actuele voorraadstand en 

bestelhoeveelheid. 
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Betalen met all-in abonnement 
 

De mogelijkheid om met all-in abonnementen in SalonNet te werken is verder 

uitgebreid. Deze aanpassing heeft ingrijpende gevolgen gehad vanaf de kassa 

t/m de dagafsluiting en rapportage. 

Een all-in abonnement zorgt voor het afrekenen van een klant t/m bij verkoop 

ingegeven einddatum. Dit ongeacht het restant abonnement tegoed!. 

Ook als het abonnement tegoed is geheel verbruikt, hoeft de klant niet te betalen 

voor de behandelingen binnen dit abonnement. 

Op de dagafsluiting vindt u dan de term “Nadelig abonnement” daarbij staat het 

bedrag dat u niet ontvangen heeft voor deze behandeling. 

 

De omzetten bij de medewerkers blijven echter geteld alsof er normaal is 

afgerekend. Hierdoor blijft het rendementoverzicht van de medewerkers zuiver. 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 12 

Betalen met abonnementen 
Vanaf heden wordt het bedrag dat gedekt is door een abonnement niet meer 

weergegeven in het betaalvenster. Dit op verzoek van enkele gebruikers die dit 

venster in sommige gevallen onduidelijk hebben ervaren. 

In het behandel venster is ook dit meteen zichtbaar. 
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Verkoop abonnementen 
Het verkopen van abonnementen in SalonNet is niet nieuw. 

Wel nieuw is de mogelijkheid om het restant abonnement bedrag te laten 

vervallen. 

In onderstaand voorbeeld heeft de betreffende klant nog een tegoed van €75.00. 

Er wordt een nieuw abonnement verkocht van €225.00. 

 

Het is gebruikelijk dat het nieuw verkochte abonnement wordt opgeteld bij het 

restant. Dan zal het abonnement van deze klant na het afrekenen € 300.- 

bedragen.  

 

Indien het oude tegoed dient te vervallen, zet u het gemarkeerde vinkje. 

Dan zal het abonnement van deze klant na het afrekenen € 225.- bedragen. 

Let op! Het laten vervallen van een abonnement tegoed heeft geen gevolgen 

voor uw dagafsluiting. Er is dan geen sprake van een geldstroom. 

 

Uiteraard wordt het vervallen abonnement wel geregistreerd en verantwoord in 

SalonNet. Dit vindt u terug in de rapportage week, maand, kwartaal overzichten. 

Bij de klant aantekeningen vindt u de historie van het abonnement. 

 

Betaling abonnement op 31/07/2015 bonnummer 18869 van 225.00. 

Er is nu beschikbaar:225.00 

Vervallen abonnement op 31/07/2015 bonnummer 18869 van 75.00. 

Er is nu beschikbaar:0.00 

Betaling abonnement op 28/07/2015 bonnummer 18862 van 22.95. 

Er is nu beschikbaar:75.00. 

Betaling abonnement op 14/07/2015 bonnummer 18731 van 22.95. 

Er is nu beschikbaar:97.95. 
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Dagafsluiting 
Bij een dagafsluiting zonder kascontrole is het nu mogelijk om een bedrag 

“Kasopname (bank)” in te geven. Er vindt geen controle plaats op kassaldo, dit is 

niet mogelijk omdat het kassaldo in deze situatie niet wordt geteld, alleen de 

kasontvangsten. Het ingegeven bedrag wordt afgedrukt op de dagafsluiting. 

 

  

Dit is toegevoegd op verzoek van enkele SalonNet gebruikers.  
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Personeel 

Prioriteit 

 

De prioriteit bepaald de volgorde van de medewerkers  in het afsprakenboek. De 

medewerker met de laagste prioriteit staat het eerste vermeld, in de meest 

linkse kolom. Zijn er meerdere medewerkers met dezelfde prioriteit, is de 

sortering op voornaam bepalend voor de volgorde. 

Vaardigheden 
Per medewerker kunt u de vaardigheden instellen. Deze vaardigheden worden in 

de toekomst gebruikt bij het automatisch opdelen en inplannen van afspraken.  

Dit onderdeel is als voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen in het 

afsprakenboek, en in het online afsprakenboek. 
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Jaar kalender 
Per medewerkt is een jaar kalender beschikbaar. Hiermee is het gehele jaar 

weergeven. 

 

 

Met kleuren per dag is meteen het arbeidsverleden over het gehele jaar 

inzichtelijk.  

In een toekomstige versie van SalonNet wordt dit onderdeel verder uitgewerkt 

zodat vanuit deze kalender vrije dagen, overwerk e.d. gemakkelijker kan worden 

ingepland.  
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Koppeling met BeepXtra 
SalonNet heeft een volledige integratie voltooid met het loyalty systeem 

BeepXtra.  

Dit gaat van registratie van de outlet (salon), uitgeven van kaarten, boeken van 

cashback op de klantenkaart t/m het betalen met de klantenkaart in de kassa. 

Hiervoor is een speciaal PIN-Pad beschikbaar. 

 

Dit PIN-Pad is niet geschikt voor betalingen met regulieren bankkaarten. 

Voor het registreren van uw salon bij BeepXtra, het instellen van SalonNet, 

aansluiten van de PIN-Pad en gebruik in de kassa is een speciale handleiding 

beschikbaar. Deze handleiding wordt u op verzoek toegezonden. 

Nadere informatie over BeepXtra  vindt u op: 

http://www.salonnet.eu/kapsalon-software/BeepXtra 
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Klanten 

Gezinssamenstelling 

 

Klanten kunnen aan elkaar worden gekoppeld via gezinssamenstelling. 

Deze koppeling werkt 2 kanten op. Indien Mevr. L. Aartsma is gekoppeld aan 

Mevr. D. Aartsma, dan is Mevr L. Aartsma ook gekoppeld aan Mevr. D. Aartsma. 

Willekeurige klanten kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. Er is geen verdere  

controle op naam of adres.  

Bij het afrekenen in de kassa is het betalen van eventuele openstaande 

rekeningen van gezinsleden mogelijk. (Zie kassa) 
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Zoeken klanten 
Het is nu mogelijk om het zoekvenster voor het opzoeken van klanten naar eigen 

wens samen te stellen.  

 

In het zoekvenster is nu meteen zichtbaar via een sterretje “*” op welke 

kolommen het zoeken van tekst wordt toegepast. 

In bovenstaand voorbeeld is dit op “Naam” en “Postcode”.  

Voor gebruikers die gehecht zijn aan de oorspronkelijke manier van zoeken is de 

optie “alleen op naam” toegevoegd.  

Aanpassen van de zoekinstellingen kan via de knop . Het onderdeel 

“Selectie” geeft de zichtbare kolommen weer. In het onderdeel “Zoeken” geeft u 

aan op welke gegevens u wil zoeken. 

De optie “Volledige naam” maakt 1 kolom met de titel, voorletters en naam, en 

geen afzonderlijke kolommen. 
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Kleurenkaart 
Het kleurrecept is op verzoek van SalonNet gebruikers uitgebreid van 3 naar 5 

regels. 

 

De extra regels worden ook afgedrukt op de receptuurkaart. 
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Fotoarchief 
In het archief kunt u behalve foto’s ook andere documenten  plaatsen zoals Word 

en Excel. 

 

 

Op de gebruikelijke Windows manier (knippen, plakken, slepen) plaatst en 

verwijderd u documenten. Door een bestand te selecteren wordt deze geopend. 

Het fotoarchief is alleen zichtbaar indien u deze optie heeft geactiveerd in de 

voorkeuren “Overige/Diversen”.  
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Bezoek historie 
Elke kassabon van een klant wordt geregistreerd bij de bezoek historie. 

De vermelde bedragen waren tot op heden altijd netto bedragen. Dus waarbij 

korting reeds was verrekend. Vanaf deze update zijn dit bruto bedragen, en is 

het totaal kortingsbedrag apart vermeld. 

Deze aanpassing is uitgevoerd op verzoek van enkele SalonNet gebruikers. 

 

Deze presentatie is niet met terugwerkende kracht. Alleen kassabonnen 

vastgelegd na installatie van deze update hebben de vermelding van korting 

(mits van toepassing) 
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Kassabon versturen via E-mail 
Het is mogelijk om achteraf een kassabon te versturen via E-mail. Dit kan alleen 

indien bij het afrekenen een klant is geselecteerd waarvan een geldig e-mail 

adres bekend is. 

  

In de bezoek kaart is een knop “Email kassabon” alleen zichtbaar indien bij de 

klant een geldig e-mail adres bekend is. Deze optie is NIET actief met 

terugwerkende kracht. Het versturen van een kassabon via a-mail is alleen 

mogelijk voor kassabonnen die zijn gemaakt na installeren van de update. 
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Na het aanklikken van de knop “Email kassabon” wordt deze verstuurd. 

Onderstaand een voorbeeld zoals deze bij klant wordt ontvangen. 
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Vragen e-mail adres 
Indien geactiveerd in voorkeuren, wordt in de kassa het e-mail adres van een 

klant gevraagd mits dit deze nog niet bekend is. Soms heeft een (oudere) klant 

geen e-mail, of wil deze eenvoudig het e-mail adres niet bekend maken. Het is 

dan vervelend indien hier steeds weer om gevraagd wordt. 

Om dit te voorkomen in de optie “E-mail adres niet meer vragen (kassa)” 

toegevoegd. 

 

Deze optie is alleen zichtbaar indien er geen geldig e-mail adres bij de klant 

bekend is. Tevens dient in “Onderhoud/Voorkeuren/Kassa” de  optie “Bij kassa 

vragen e-mail adres” te zijn aangevinkt. 

Indien de optie “E-mail adres niet meer vragen (kassa)” actief is, wordt in de 

kassa wordt bij de volgende bezoeken het e-mail adres van deze klant niet meer 

gevraagd. 
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Afsprakenboek 

Automatisch doorplannen/dupliceren 
Op herhaald verzoek van SalonNet gebruikers is het automatisch doorplannen 

van afspraken toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld een vaste 

afspraak tot maximaal 1 jaar vooruit in te plannen. Bijvoorbeeld: een klant die 

elke donderdag 10:00 komt model föhnen. 

 

De kalenderknop is toegevoegd om de afspraak door te plannen. 

Deze knop is alleen zichtbaar bij een eerder vastgelegde afspraak. 

Bij het vastleggen van nieuwe afspraak is meteen doorplannen niet mogelijk. 
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De afspraak kan worden gedupliceerd met een interval van 1 week, 2 weken, 3 

weken, 4 weken of 6 weken. De datum geeft de uiterste datum tot wanneer de 

afspraak kan worden ingepland. De uiterste datum kan maximaal 52 weken in de 

toekomst zijn. De nieuwe afspraken worden ALTIJD vastgelegd bij exact dezelfde 

stylist en tijdstip.  

Voordat de afspraak wordt gedupliceerd controleert SalonNet of het 

afsprakenboek op de gewenste tijdstippen ook echt vrij is. 

Er kunnen 2 situaties optreden 

1. Alle afspraken kunnen worden gemaakt. 

2. Niet alle afspraken kunnen worden gemaakt. 

In dit voorbeeld kiezen we voor week. SalonNet bepaalt hoeveel afspraken er 

gemaakt kunnen worden. Bij een mogelijk conflict (er is al een afspraak bekend 

op dat tijdstip bij de betreffende stylist in de toekomst) stopt het automatisch 

inplannen. Er wordt altijd nog gevraagd voor bevestiging van het aantal te 

maken afspraken. 
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Alle afspraken kunnen worden gemaakt 

Over de gehele periode is van de betreffende stylist het betreffende tijdstip 

beschikbaar voor het dupliceren van de afspraak. 

 

 

Na bevestiging wordt de afspraak automatisch 37 maal ingepland in het 

afsprakenboek.  

 

Niet alle afspraken kunnen worden gemaakt 

In de opgegeven periode is het niet mogelijk om de afspraak door te plannen op 

elke datum binnen de opgegeven periode. De oorzaak is dat er reeds een 

afspraak is gemaakt voor de betreffende stylist op een voorbestemde datum in 

de toekomst. 

 

Uiteraard kunt u deze handeling afbreken, het afsprakenboek vanaf 22/10 vrij 

maken en de afspraak nogmaals doorplannen. 

Na bevestiging wordt de afspraak automatisch 5 maal ingepland in het 

afsprakenboek. Na 15/10/2015 zijn geen afspraken meer door gepland. 
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Let op! 

Het automatisch doorplannen van afspraken is een proces dat niet teruggedraaid 

kan worden. Maakt u een vergissing, dient u de afspraken handmatig per stuk te 

wijzigen of te annuleren.  

Tevens wordt er GEEN rekening gehouden met vakanties en/of vrije dagen van 

de oorspronkelijk stylist. In deze situatie dient u op de betreffende dagen de 

afspraak handmatig over te zetten naar een andere stylist. 
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Extra controles 

Werktijden stylist 

Tijdens het maken van een afspraak zijn de controles uitgebreid. Zo is het niet 

zomaar mogelijk om een nieuwe afspraak vast te leggen waarbij het tijdstip van 

de laatste behandeling voorbij de werktijd van de stylist van de salon valt. 

 

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om waarschuwing negeren en de afspraak 

alsnog in te plannen. 

Openingstijden 

Tevens vindt controle plaats op de openingstijden. Zo is het niet mogelijk om 

zomaar een nieuwe afspraak vast te leggen waarbij het tijdstip van de laatste 

behandeling voorbij de openingstijden van de salon valt. 

 

De afspraak wordt alsnog vastgelegd voor zover de openingstijden van de salon 

het toelaten.  

Eerder afgerekend 

Bij het afrekenen vanuit het afsprakenboek is een extra controle toegevoegd of 

de betreffende klant reeds eerder die dag heeft afgerekend. 
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Hiermee wordt u geattendeerd op het mogelijk DUBBEL afrekenen. Deze controle 

vindt alleen plaats indien aan de afspraak in het afsprakenboek een klant is 

gekoppeld. Bij passanten vindt deze controle niet plaats. Deze functionaliteit is 

toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

Afspraakbevestiging 
De aanhef bij het versturen van een afspraakbevestiging vanuit het 

afsprakenboek is gewijzigd: 

Mevr J. Janssen  --> Geachte mevr Janssen 

Dhr P. Pietersen --> Geachte hr Pietersen 

Afspraakherinnering 
Het onderwerp van een e-mail bij het versturen van een afspraakherinnering 

(meestal 1 dag voor de afspraak) is gewijzigd van “Afspraakbevestiging” naar 

“Afspraakherinnering”  

Inplannen afspraak 
Het inplannen van een afspraak kan soms (afhankelijk van het aantal 

behandelingen en snelheid van uw computer) even duren. 

Om verwarring te voorkomen wordt nu tijden het inplannen een melding “Even 

geduld a.u.b…”  geprojecteerd. 

Volledig scherm 
Het afsprakenboek benut nu optimaal de beschikbare ruimte op het scherm.  
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Online afsprakenboek 

Instellingen 
Tot op heden was het mogelijk om uiterlijk 1 uur vooraf een online afspraak te 

maken. Een afspraak voor 11:00 kon uiterlijk dezelfde dag VOOR 10:00 worden 

gemaakt. 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is deze tijd van 60 minuten nu naar wens 

aan te passen. 

 

De tijd is instelbaar tussen 1 en  240 minuten. Standaard staat deze ingesteld op 

60 minuten. Na het aanpassen van deze tijd dient u [Bijwerken internet] uit te 

voeren om de nieuwe instelling te activeren op internet.  
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Voorkeuren 

 

Voorbeeld kassabon bij afrekenen (A) 
Deze nieuwe optie activeert de voorbeeld kassabon tijden het afrekenen in de 

kassa. 

Full screen  (B) 
Deze optie controleert het gebruik van volledig scherm in SalonNet 

In full-screen is er geen startbalk van Windows zichtbaar, en is de titelbalk 

 

  
verborgen. Dit levert extra ruimte op uw scherm voor kassa en afsprakenboek.  

Nee De optie om SalonNet in full-screen te zetten is niet actief. 

Altijd SalonNet staat altijd in full-screen.  

Vragen De optie om full-screen in SalonNet om te schakelen is altijd 

beschikbaar. Dit kan via het knopje  in de linker benedenhoek. 
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Geen kassabon (C) 
Indien er nooit een kassabon wordt afgedrukt , heeft u nu de mogelijkheid  om in 

de kassa de vraag “Wilt u een kassabon afdrukken” te onderdrukken. Kies 

hiervoor de optie “Geen kassabon”. Uiteraard is mogelijk om alsnog een 

kassabon af te drukken via “Kassa/herafdruk/Opnieuw afdrukken kassabon”. 

Tweede display (D) 
Indien u beschikt over een Aures Sanyo POS computer, is het aansluiten van een 

optioneel klantendisplay mogelijk. Op dit display staan teksten t.b.v. de klant, 

vaak aangestuurd door de kassa. 

  

De teksten zelf kunt u natuurlijk aanpassen. Voor het beheer van deze teksten is 

een speciaal onderdeel opgenomen in de voorkeuren. 
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Afdruk kassabon met logo 
Boven aan de kassabon kan uw logo worden afgedrukt. 

Het logo zelf dient te voldoen aan een bepaalde verhouding in de breedte en 

hoogte, bijvoorbeeld 1000 * 250  voor afdruk op een laser- en 600 * 150 voor 

een bonprinter. 

Het komt voor dat een logo niet in deze verhouding is aan te passen. Het is dan 

onontkoombaar dat het logo dan te smal of te hoog wordt. De tekst van de 

kassabon wordt dan vaak over het logo afgedrukt. 

Om dit te ondervangen is een rubriek “Tekst offset afbeelding” toegevoegd. 

 

De waarde is een globale indicatie van het aantal “regels” dat de eerste 

tekstregel van de kassatekst lager of hoger wordt afgedrukt. De hoogte van de 

regels zelf is afhankelijke van het type en merk printer. 

0  Er is geen verschuiving van de tekst (standaard) 

1.5 De eerste regel van de kassabon wordt 1.5  “regel” lager afgedrukt. 

-1.5 De eerste regel van de kassabon wordt 1.5  “regel” hoger afgedrukt. 

 

Na het aanpassen van deze waarde dient u voorkeuren op te slaan en af te 

sluiten. Daarna kunt u testen met “Kassa/Herafdruk/Opnieuw afdrukken 

kassabon”.  
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Kassa behandel volgorde 
Tot op heden was de volgorde in de kassa van de behandelgroepen vastgelegd in 

het programma. Deze volgorde kon niet worden aangepast, zonder alle prijzen 

opnieuw in te geven. 

 

Nu kan de volgorde in de kassa naar eigen inzicht worden bepaald zonder de 

gehele prijsstructuur opnieuw in te geven. Met de pijlen naast de behandelingen 

verplaatst u de geselecteerde regel omhoog of omlaag. 
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Behandeling volgorde 
Online afspraken worden in een vaste volgorde in het afsprakenboek geplaatst. 

In de praktijk kan de standaard werkwijze een salon een andere voorkeur 

volgorde zijn. 

 

Nu kan de volgorde van inplannen naar eigen inzicht worden bepaald. Met de 

pijlen naast de behandelingen verplaatst u de geselecteerde regel omhoog of 

omlaag. 

Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling 
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Klanten fotoarchief 
Op verzoek van onze klanten is er een uitgebreid fotoarchief toegevoegd aan de 

klantkaart. Deze staat standaard niet geactiveerd.  

 

Na het activeren van net fotoarchief is deze meteen beschikbaar (na opnieuw 

opstarten van de klantkaarten). 
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Koppeling met Snelstart 
 

 

SalonNet van vanuit “Rapportage” ook een journaalpost maken t.b.v. Snelstart, 

en deze via E-mail versturen naar uw boekhouder. Het rapport waar deze 

functionaliteit actief is, wordt bepaald door “Per week”, “Per maand”, “Per 

kwartaal”. Tevens is dit actief bij “Periodeverslag”. 
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Uiteraard moet het wel ingericht worden. 

Raadpleeg uw accountant of boekhouder voor de juiste rekeningnummers. 

Deze dienen overeen te komen met het rekeningschema in de administratie. 

De rekeningnummers voor de administratie zijn in te vullen bij voorkeuren. 

Let met name bij de kasuitgaven op de juiste BTW code. 
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Betaalwijzen 
De omschrijving van betaalwijze “Credit card”  kan nu naar wens worden 

aangepast. Dit op verzoek van SalonNet gebruikers. 

 

Deze omschrijving wordt gebruikt op alle punten in het programma waar deze 

van toepassing is. 

- Kassa 
- Rapportages 
- Dagafsluiting 

Let op! De aangepaste omschrijving van de credit card geldt met terugwerkende 

kracht, en is ook van invloed op alle overzichten met gegevens van voor de 

aanpassing. 

Ook zijn betaalwijzen van SalonNet te deactiveren voor: Cadeaubon, Op 

rekening en kasuitgave. Alle bijbehorende functionaliteit wordt dan 

uitgeschakeld. Na het wijzigen is een herstart van SalonNet noodzakelijk. 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 42 

Arbeidsverdeling 
De arbeidsverdeling van een behandeling wordt verdeeld op basis van een 

percentage van de behandeltijd. Het bepalen van het juiste percentage blijkt 

vaak een lastig onderdeel. Vanaf deze update is de kolom met minuten 

weergegeven. 

 

 

Op basis van de behandeltijd + extra tijd (in dit voorbeeld 45 minuten) wordt de 

tijd verdeeld op basis van het percentage. 

U heeft de keus of u het percentage bepaald door invoer van het aantal minuten, 

of dat u het aantal minuten laat berekenen na aanpassen van het percentage. 

De knop  [OK]  is alleen actief  indien de optelling van alle behandelingen 100% 

bedraagt. De telling van het aantal minuten kan iets afwijken van de totale 

behandeltijd, dit door afrondingsverschillen in de berekening. Corrigeer in dit 

geval het percentage handmatig zodat de telling altijd 100% bedraagt. 
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Afspraak bevestiging via E-mail 
De samenstelling van de tekst in de e-mail afspraakbevestiging vermeldt de 

begin tijdstippen per afzonderlijke behandeling. 

 

In voorkeuren heeft u de mogelijkheid aan te geven of u de afzonderlijke 

behandeltijden wel of niet wil vermelden.  
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Indien de afzonderlijk behandeltijden niet worden vermeld, heeft het e-mail 

bericht de onderstaande indeling: 

 

De uitbreiding is gemaakt op verzoek van SalonNet gebruikers. 
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Voorraad 

Historie 

 

 

De indeling van het voorraad venster is gewijzigd. 

Het is nu eenvoudiger om per artikel de voorraad mutaties in te zien. 

De meest recente mutaties staat als eerste vermeld in het overzicht. 

De extra knop in de knoppenbalk is hierdoor vervallen. 
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Overzicht verkopen 
Op verzoek van onze gebruikers is dit overzicht toegevoegd. 

 

Van een geselecteerde maand kan een overzicht worden afgedrukt van de 

verkochte artikelen, aantallen en omzetwaarde. 
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Prijswijzigingen leveranciers 
Behalve algehele prijswijzigingen voor het gehele voorraad bestand is het nu ook 

mogelijk om alleen de prijzen van alle artikelen van een specifieke leverancier te 

verhogen. Dit op speciaal verzoek van onze gebruikers. 

Hiervoor is bij onderhoud leveranciers een speciale knop toegevoegd in de 

knoppenbalk. 

 

 

De werking is geheel identiek aan prijs wijzigen vanuit de voorraad. 
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Publiceren leverancier 
Voor organisaties met meerdere filialen is het mogelijk om vanuit de 

kantoorversie het artikelassortiment per leverancier te publiceren naar 1 of 

meerdere filialen. 

 

Vanaf deze versie is het mogelijk om artikelen te laten vervallen. 

Hiervoor is de optie “Onbekende artikelen laten vervallen in filiaal” toegevoegd. 

 

Alleen artikelen die bij het filiaal zijn gekoppeld aan de betreffende leverancier en 

in de kantoorversie niet voorkomen bij de leverancier worden bij het filiaal 

verwijderd. 

Op deze wijze is volledig artikelbeheer mogelijk bij alle filialen vanuit de 

kantoorversie.  
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Journaalposten naar Snelstart 
In dit voorbeeld is gekozen voor maandverslag (Zie koppeling met Snelstart bij 

voorkeuren). 

 

De optie “Exporteren journaalposten naar bestand” dient te zijn aangevinkt. Na 

het afdrukken van het rapport komt het export venster. 

 

U kunt de journaalposten plaatsen op een externe schijf (in dit geval een USB 

stick), versturen via E-mail of beide. De ontvanger van de mail is meestal het e-

mailadres van uw boekhouder/accountant. 

De opmerking in de mail kunt u indien gewenst aanpassen. 
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Salonverbruik 
Het registreren van salonverbruik is verbeterd: 

- Gebruik van barcode scanner is nu ook mogelijk. 

- Verbruik van meerdere artikelen registreren nu mogelijk zonder de 

noodzaak om het onderdeel steeds opnieuw te moeten starten. 

- Snel opzoeken op artikelnaam of deel daarvan . 

- Voorkomen dubbel afboeken salonverbruik. 

 

Na selectie van het artikel kan nu ook het soort verbruik worden vastgelegd. 

Dit als voorbereiding op meer gedetailleerde rapportage mogelijkheden in 

voorraad en salonverbruik. Gedetailleerde rapportage is nog niet beschikbaar. 

 

 

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 51 

Tevens is ook de actuele voorraad zichtbaar. Dit op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

 

 

Besteladvies 
Indien voorraadbewaking actief is, wordt na het boeken van salonverbruik van 

een artikel de actuele voorraad gecontroleerd. Is deze lager dan de minimum 

voorraad wordt gevraagd of dit artikel moet worden opgenomen in het 

besteladvies. 

 

Het te bestelvoorstel wordt bepaald op basis van de actuele voorraadstand en 

bestelhoeveelheid. 
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Periode afsluiting 
Op de eerste werkdag van een nieuwe maand wordt automatisch de 

periodeafsluiting uitgevoerd. Dit gaat volautomatisch en merkt u verder niets 

van. 

Per artikel wordt de minimum voorraad opnieuw berekend op basis van de 

omloopsnelheid. 

Op speciaal verzoek van onze gebruikers wordt de minimum voorraad NIET meer 

automatisch naar beneden bijgesteld. 

Gaat een product  ineens erg goed, dan wordt de minimum voorraad wel naar 

boven gezet. 

Bovenstaand is alleen van toepassing indien de besteladministratie actief is. 

Zie voorkeuren “Overige/Diversen”. 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 53 

Herafdruk kassabon 
U kunt nu achteraf via E-mail een kopie kassabon versturen. Dit is  alleen indien 

mogelijk indien bij het afrekenen een klant is geselecteerd met een geldig e-mail 

adres. 

 

Indien aan de voorwaarden is voldaan, wordt onderstaand venster weergegeven.  

 

U kunt nu naar wens de kassabon afdrukken, verzenden via e-mail of beide. 

Deze opties is NIET actief met terugwerkende kracht. Het versturen van een 

kassabon via a-mail is alleen mogelijk voor kassabonnen die zijn gemaakt na 

installeren van deze update. 

Een voorbeeld van het e-mail bericht vindt u in het onderdeel “Kassabon 

versturen via E-mail” eerder in dit document. 
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Personeel 
SalonNet berekent op basis van de bruto salaris het rendement van een 

medewerker.  Hiervoor is het noodzakelijk dat het juiste aantal werkuren per 

week exact bekend is. Door wisselende werktijden is het soms niet mogelijk om 

dit te bepalen. 

 

Bij wisseluren per week wordt het gemiddeld aantal uren per week aangegeven. 

In dit voorbeeld 2 uur, omdat deze medewerker elke 2e zaterdag 4 uur werkt. 

(gemiddeld 2 uur per week) 

1 week werkt deze medewerker 22.75 uur, en de andere week 26.75. Gemiddeld 

is dat dan 24.75 uur. Dit is dan ook de basis voor de berekening van het 

werkelijke salaris (Een werk week van 38 uur en basis salaris). 

Voorbeeld: 

Bruto salaris o.b.v. een werkweek van 38 uur = 2045.80 

Werkelijk salaris = 2045.80 / 38.00 x 24.75 = 1332.46. 

Het werkelijke salaris is dan weer de basis voor de doelstelling en rendement 

statistiek. 
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