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  Salon software 

 

         april 2017 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.66 (november 2016) 

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

update opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebben, laat het ons weten. 

Mocht u naar aanleiding van deze update opmerkingen, aanvullingen of 

suggesties hebben, horen wij dat graag. 
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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 2.71-001. 

 

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

melding geven zodra er een nieuwe update beschikbaar is.  

 

Selecteer dan “Update nu inlezen”. Deze melding wordt weergegeven bij elke 

start van SalonNet totdat de update is ingelezen en geïnstalleerd. 

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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Dag afsluiting 

Opvragen correcties 

Soms is het noodzakelijk om het saldo van bijvoorbeeld de PIN of creditcard te 

corrigeren. Regelmatig worden er meerdere correcties gemaakt en is het nodig 

om inzicht te verkrijgen in eerder ingegeven correcties. 

De omschrijving van de valuta wordt nu 

vet weergegeven. 

De extra knop “i” projecteert de eerder 

ingegeven correcties.

 

Per betaalwijze is nu inzichtelijk welke correcties zijn ingegeven. Met de knop 

“Correcties verwijderen” worden alle correcties van deze dag afsluiting 

verwijderd. Het wijzigen/verwijderen van een enkele correctie is niet mogelijk.  

Overige aanpassingen 

- Het bepalen van de totaal bedragen bij de dag afsluiting is versneld. Dit is 

vooral merkbaar indien er meerdere dagen nog af te sluiten zijn.  
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Klanten 

Selectie datum vanuit klantkaart 

Vanuit de klantkaart is er nu meteen toegang tot het afsprakenboek. Deze optie 

is beschikbaar vanuit alle onderdelen in SalonNet waar de klantkaart 

beschikbaar is, dus ook in de kassa en afsprakenboek.  

 

Na dubbelklik op een eerder gemaakte afspraak wordt meteen naar de 

betreffende datum in het afsprakenboek omgeschakeld. 
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Afspraakbevestiging vanuit klantkaart 

Vanuit de klantkaart kan nu ook een of meerdere afspraakbevestigingen worden 

afgedrukt of verstuurd via e-mail. 

  

De e-mail optie is alleen actief indien bij de betreffende klant een e-mail adres is 

ingevuld. Zijn er meerdere afspraken bekend bij de klant, heeft u de 

mogelijkheid om alle afspraakbevestigingen in 1 keer af te drukken of te 

versturen via e-mail. 
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E-mail kassabon i.p.v. afdrukken 

Op verzoek van onze gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om een kassabon 

na het afrekenen te versturen via e-mail.  

Deze mogelijkheid dient u per klant afzonderlijk te activeren. 

 

Deze optie is alleen aan te passen indien de klant een geldig E-mail adres heeft. 

Na het afrekenen in de kassa van deze klant wordt gevraagd of de kassabon 

moet worden verstuurd via E-mail, afgedrukt of beide. 
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Details bezoek 
In opvragen details van een bezoek worden de bedragen van de sub 

behandelingen nu ook weergegeven. Druk hiervoor op de aangegeven knop. 
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Afsprakenboek 

Corrigeren klantgegevens online afspraak 

In controleren klantadres van internet afspraken is een knop toegevoegd om een 

bestaande klantkaart aan te vullen vanuit de door internet aangeboden 

gegevens.  

 

De klantkaart en op internet ingegeven adresgegevens worden naast elkaar 

geplaatst. 

 

Met de gemarkeerde knoppen werkt u de klantkaart bij met de gegevens uit 

internet.  

Na akkoord wordt de klantkaart gekoppeld aan de internet afspraak. 

Afspraak reeksen (terugkerende afspraak) 

In SalonNet is het al langer mogelijk om een reeks afspraken in 1x in te voeren. 

Denk hierbij aan Mevr. Doorenbos die elke vrijdagochtend om 14.15 uur komt 

modelföhnen. Vanaf heden zijn nieuw ingegeven reeks afspraken aan elkaar 

gekoppeld.  

Tooltip 

Indien er sprake is van een terugkerende afspraak, is dit zichtbaar in de tooltip 

van het afsprakenboek. 
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Einddatum reeks afspraken 

Indien er sprake is van een terugkerende afspraak, is bij de afspraak details 

inzichtelijk gemaakt tot wanneer de laatste afspraak is.  

  

De laatste terugkerende afspraak staat vermeld in rood. 

Annuleren reeks afspraken 

Indien een reeks afspraken kwam te vervallen, was het tot op heden 

noodzakelijk om elke afspraak afzonderlijk te annuleren. Nieuw gemaakte 

reeksen kunnen nu in 1x worden verwijderd. 

  

Verplaatsen voorkeur afspraak 

Het verplaatsen van een afspraak is snel gedaan. Soms komt het voor dat een 

voorkeur afspraak wordt verplaatst om ruimte te maken voor nieuwe afspraken. 

Niet zelden lijdt dit tot discussie met de klant die de voorkeur afspraak heeft 

gemaakt. “Ik wil geholpen worden door Claudia, en NIET door Mariska !!”. 

Er wordt nu een extra vraag gesteld indien een voorkeur afspraak wordt 

verplaatst naar een andere medewerker. 
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Werktijden personeel. 

De interne verwerking van overwerk en snipperuren is geheel herzien. In deze 

beschrijving leest u hoe u personeel laat overwerken of een vrije dag geeft. 

Het bijhouden van overwerk, tijd voor tijd en snipperuren kan nu geheel 

plaatsvinden via het afsprakenboek. 

Ga eerst naar de betreffende dag, en gebruik daarna de knop:  

 

Deze knop activeert het personeel venster. 

 

Hierin staan vermeld welke medewerkers die dag aanwezig zijn, incl. de 

werktijden. 

Snipperuren opnemen 

Chantal gaat 2 uur eerder naar huis. Met de knop “Wijzigen” verandert u de 

actuele werktijden. 

 

Verander de tijd einde werkzaamheden van 

17:30 naar 15:30. Het aantal vrije uren 

wordt uitgerekend. De opmerking is vrij in te 

vullen. 

De uren worden automatisch bijgewerkt in 

de urenkaart van de medewerker. 
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Vrije dag 

Claudia neemt een vrije dag. Selecteer het dagdeel van Claudia. Met de knop 

“Vrij” geeft u aan het gehele dagdeel vrij te geven. 

 

U geeft alleen aan of het snipperuren, tijd 

voor tijd of bijzonder verlof betreft. Het 

aantal uren is niet te wijzigen. De uren 

worden automatisch bijgewerkt in de 

urenkaart van de medewerker. 

 

  

Overwerk 

Tom werkt van 08:00 tot 12:00, Wegens drukte moet Tom 2 uur extra 

overwerken. Selecteer het dagdeel van Tom. Met de knop “Wijzigen” verandert u 

de actuele werktijden. 

 

Verander de tijd einde werkzaamheden van 

12:00 naar 14:00. Het aantal overuren 

wordt uitgerekend. De opmerking is vrij in 

te vullen. 

De overuren worden automatisch 

bijgewerkt in de urenkaart van de 

medewerker. 

Extra personeel inplannen 

Het is extra druk, of er is iemand uitgevallen i.m.v. ziekte. Een extra 

medewerker moet worden ingepland. Druk op de knop “Toevoegen”, en selecteer 

medewerker en dagdeel. In dit voorbeeld Tom van 09:00 rot 12:00 uur. 

   

Kies voor voor overwerk of tijd voor tijd. De uren worden automatisch bijgewerkt 

in de urenkaart van de medewerker. 
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Ziekmelding 

Een ziekmelding is kan alleen op de actuele kalenderdag. Het is niet mogelijk om 

een ziekmelding te maken in het verleden of toekomst.  

Selecteer de betreffende zieke medewerker en druk op de knop “Ziekmelding”. 

 

Bevestig de verwachte hersteldatum en het aantal ziek uren van die dag. De 

overuren worden automatisch bijgewerkt in de urenkaart van de medewerker. 

Wijzigen pauze. 

Bij de openingstijden en bij het personeel werkschema heeft u de mogelijkheid 

om per dag aan te geven of er pauzes automatisch zijn ingevuld in het 

afsprakenboek (Pauze *) . In onderstaand voorbeeld staat dat er op woensdag 

pauze is van 12:30 tot 13:00, en dat deze staat vermeld in het afsprakenboek. 

  

Deze pauzes zijn voor elke medewerker van toepassing, tenzij een afwijkende 

pauze bij de medewerker is ingesteld. Op verzoek van SalonNet gebruikers is de 

mogelijkheid beschikbaar gemaakt om deze pauze per medewerker per dag aan 

te passen. 

Dit kan door het handmatig toevoegen van een pauze. 

   

Zodra er voor een medewerker een pauze handmatig is toegevoegd, vervallen 

alle automatisch ingevoegde pauzes (Pauze *).   

Na annuleren van de laatste handmatig toegevoegde pauze worden de 

automatische pauzes weer actief. 
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Opmerking bij extra tijd 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is bij toevoegen van extra tijd in het 

afsprakenboek een opmerking toegevoegd. Deze opmerking is zichtbaar in het 

afsprakenboek. 

   

In dit voorbeeld is 15 minuten extra nodig omdat er sprake is van erg lang haar. 

Vermelden voornaam klant 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de voornaam van de klant nu direct 

zichtbaar in het afsprakenboek. 
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Overige aanpassingen 

- De afdruk van een afspraakbevestiging op een bonnenprinter is aangepast 

naar de beperkte breedte van het papier. 

- De gewijzigde naam van een passant wordt nu correct doorgegeven indien 

de afspraak bestaat uit meerdere blokken. 

- Zieke medewerkers zijn weer zichtbaar in het afsprakenboek vanaf de  

"verwachte hersteldatum" en voor de datum van de ziekmelding. 

- Medewerkers die per dag gelijk of meer uren snipperen dan het aantal 

reguliere effectieve uren, worden niet meer weergegeven. 

- Voorkomen dubbele vermelding van titel bij passanten en internet 

afspraken na het wijzigen van afspraak details. 

- Na wijzigen van een onderdeel van een behandeling is de gewijzigde tekst  

meteen verwerkt in de overige gerelateerde afspraken. Het wisselen van 

de dag in het afsprakenboek is niet meer noodzakelijk om de wijzigingen 

zichtbaar te maken. 

- Versturen van e-mail herinnering is verbeterd. 
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Voorkeuren 

Standaard betaalwijze 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de standaard betaalwijze in de kassa 

instelbaar gemaakt. Voorheen was dit altijd “Kies betaalwijze”. 

  

Bij het betalen is de betaalwijze “pin” nu als standaard geselecteerd. Uiteraard 

kan ook een van de andere betaalwijzen als standaard worden gekozen. 
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Extra behandeltijd 

In een behandeling kan er sprake zijn van inwerktijd. Denk hierbij aan kleuren of 

permanent. Na deze inwerktijd is er vaak een extra behandeltijd (ca 5 minuten) 

zoals uitspoelen en drogen. 

Indien na deze behandeling de klant nog wordt 

geknipt, is dit aansluitend op de extra tijd in het 

afsprakenboek opgenomen. 

 

 

 

Soms is het wenselijk om de extra tijd en de vervolgbehandeling samen te 

voegen. Het uitspoelen kan gemakkelijk binnen de tijd die gereserveerd is voor 

knippen. 

Handmatig is dit eenvoudig aan te passen door de 

extra tijd te verwijderen en het knippen te 

verplaatsen. Merk op dat de extra tijd 3-5 is 

vervallen. 

 

Nu kan het samenvoegen van de extra tijd en de vervolgbehandeling ook 

automatisch plaatsvinden bij het maken van een nieuwe afspraak. 
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Hiervoor is per behandeling de optie “Extra tijd samenvoegen met 

vervolgbehandeling” toegevoegd.  

Effectief betekend dit dat de extra tijd NIET wordt 

opgenomen in het afsprakenboek, maar dat na de 

inwerktijd meteen de vervolgbehandeling wordt 

geplaatst. Handmatig corrigeren van de afspraak 

is dan niet meer noodzakelijk. 

 

Omschrijving extra behandeltijd 

In een behandeling kan er sprake zijn van een extra behandeltijd. In het 

afsprakenboek wordt dit als volgt weergegeven: 

 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om per 

behandeling een aparte omschrijving voor de extra behandeltijd op te nemen. 

  

Is de omschrijving van de extra tijd niet ingevuld, wordt de standaard 

omschrijving vermeld in het afsprakenboek.  
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Afschermen voorraad mutaties 

Op verzoek van SalonNet gebruikers kan het wijzigen van de voorraad 

afgeschermd worden via een wachtwoord. 

 

Dit betekent dat het handmatig aanpassen van de voorraad bij voorraadbeheer 

en leveranciers alleen mogelijk is voor geautoriseerde medewerkers. 

Afboeken van salonverbruik, verkoop artikelen, en inboeken bestelling blijven 

mogelijk, en zijn derhalve niet extra afgeschermd. 

 

Het ingegeven wachtwoord blijft geldig voor alle voorraadwijzigingen tot dat dit 

venster is afgesloten. Het steeds opnieuw ingeven van het wachtwoord wordt 

hiermee voorkomen.  
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Inlezen back-up 

De kantoorversie van SalonNet wordt gebruikt door ondernemers met meerdere 

filialen. Na het inlezen van de salon gegevens worden rapportages gemaakt, 

basis instellingen gewijzigd en soms ook de dag afsluiting uitgevoerd. Daarna 

wordt opnieuw een back-up/reservekopie gemaakt naar internet. 

Op de eerstvolgende werkdag dient de filiaalbeheerder de back-up in te lezen 

voordat de kassa wordt gebruikt.  

Indien gewenst kan bij het starten automatisch gecontroleerd worden of het 

inlezen van een recentere back-up nodig is.  

  

Indien bij de start van SalonNet een back-up wordt gevonden, krijgt de 

beheerder de volgende dialoog: 

  

Na bevestiging van de vraag wordt de back-up ingelezen. Daarna start het 

programma verder op. 
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Correctie schermvoorbeeld lijsten 

De presentatie van schermvoorbeelden van overzichten op scherm is afhankelijk 

van de computer, Windows versie, beeldscherm en geïnstalleerde printers. 

Dit heeft tot gevolg dat hetzelfde overzicht op het scherm bij de ene computer 

perfect is, en bij een andere computer de teksten elkaar overlappen. 

Per computer kan nu de juiste correctie worden toegapast, zodat 

schermvoorbeelden van overzichten altijd goed leesbaar zijn ongeacht de 

hardware. 

 

Een gemiddelde waarde is 1.4. Is er sprake van overlappende tekst, dient deze 

waarde te worden verlaagd (bijv. 1.2 of 1.00). Het lettertype blijft gelijk, de 

afstand tussen de kolommen wordt groter. Staan de kolommen te ver uit elkaar, 

maak dan de waarde iets groter. 

Een geldige waarde is minimaal 0.25, en maximaal 4.00. 

Na afsluiten van de voorkeuren is de correctie meteen actief bij het 

eerstvolgende rapport op scherm.  
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Vermelden naam voorkeurstylist 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is een de optie toegevoegd om de naam 

van de voorkeur stylist in het afsprakenboek te vermelden. 

 

In het afsprakenboek wordt dit als volgt weergegeven. 

 

De oorspronkelijke voorkeur stylist naam blijft altijd hetzelfde, ook indien u de 

afspraak verplaatst naar een andere stylist. 

Gebruik deze optie alleen indien uw beschikt over een breedbeeld scherm, en er 

voldoende ruimte is om de naam weer te geven. 
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Afwezige stylisten weergeven  

Op verzoek van SalonNet gebruikers is een de optie toegevoegd om alle 

stylisten in het afsprakenboek te vermelden. Het gaat hier om alle stylisten die 

standaard aanwezig zouden moeten zijn volgens het werkschema. 

De indeling van de agenda is dan altijd hetzelfde, ook indien er sprake is van 

ziekte of vakantie. 

 

In het afsprakenboek wordt dit als volgt weergegeven. 
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Online afwijkende wisseltijden  

Op verzoek van SalonNet gebruikers is een de optie toegevoegd om per stylist 

online een afwijkende dagindeling (interval) mogelijk te maken. Deze afwijkende 

dagindeling geldt alleen voor het online afsprakenboek. Indien deze optie actief 

is, is bij het personeel werkschema selectie van een afwijkende online interval 

per werkdag mogelijk. 

 

 

Uitschakelen digitaal afsprakenboek 

Er is een optie toegevoegd om het afsprakenboek te deactiveren. Dit is van 

belang indien de urenregistratie van personeel vanuit de personeelskaart wordt 

bijgehouden in plaats via het afsprakenboek. 
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Waarde spaarpunt 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de waarde van een spaarpunt uitgebreid 

naar 6 cijfers achter de komma. Hierdoor is het mogelijk om een hoog aantal 

spaarpunten te verzamelen met een beperkte waarde. 

 

In bovenstaand voorbeeld hebben 1500 spaarpunten een waarde van € 2.50. 

Klantendisplay 

Model VFD2300 kan nu in 2 varianten voorkomen, 2400 en 9600 baud. In de 

voorkeuren is het juiste type te selecteren. Hiermee kan een configuratie 

probleem bij Windows-10 worden verholpen.  
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Touchscreen toetsenbord 

Touchscreen opties kunnen nu ook actief zijn, zonder dat het digitaal toetsenbord 

steeds automatisch naar voren komt. 

  

Het digitaal toetsenbord is naar wens op te roepen via de knop  op het 

hoofdvenster.  
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Personeel 

Korting op behandelprijs leerling stylist 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om korting 

te geven op de standaard behandelprijs op basis van de stylist vaardigheden. 

Voor een ervaren stylist betaalt de klant het standaard tarief. Voor een leerling 

betaalt de klant dan een lager bedrag voor de dezelfde behandeling. 

Het bedrag dat de klant moet afrekenen is dan afhankelijk van de stylist 

vaardigheden die de betreffende behandeling heeft uitgevoerd. 

  

De korting wordt uitsluitend toegepast op de betreffende behandeling. In dit 

voorbeeld 20% korting op knippen en/of drogen.  

De korting wordt ook toegepast op de (deel) behandeling binnen de 

arbeidsverdeling. 

Op toeslagen binnen de behandeling wordt de korting NIET toegepast. 

Einddatum contract 

De einddatum is gewijzigd van een TOT datum naar een T/M datum. Indien een 

medewerker stopt per 1-april-2017, dan is de laatste werkdag 31-03-2017 

Berekening uren 

De berekening van de werkbare uren en opgebouwde vrije uren is geheel 

herzien. Bij het berekenen van de uren wordt rekening gehouden met wisselende 

werktijden en een wisselend werkschema.  

Indien een medewerker 20 uur per week werkt, en per 1 april 24 uur per week, 

dan worden het aantal uren berekend volgens dit schema. Dit is met 

terugwerkende kracht... De uren worden altijd berekend t/m vandaag. Naarmate 

het jaar vordert zal het aantal berekende uren oplopen. 
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Voorwaarde is uiteraard dat het werkschema van de medewerker correct is 

ingegeven. 

Afwijkende pauzes per medewerker 

Vanaf deze versie is het mogelijk om voorkeur pauzes per medewerker per 

werkdag vooraf vast te leggen. Bijvoorbeeld: Op woensdag middagpauze van 

12:00 tot 12:30, en op vrijdag middagpauze van 12:30 tot 13:00. 

 

Met de pauzeknop (kopje koffie) opent u het pauze venster. Daar heeft u de 

mogelijkheid om maximaal 4 pauzes op te geven. Indien er minimaal 1 pauze is 

opgegeven is dit kenbaar via het oranje vinkje. Deze pauzes worden toegepast in 

het afsprakenboek. Zodra er 1 pauze is geactiveerd, vervallen alle standaard 

pauzes zoals aangegeven bij de openingstijden voor deze medewerker en 

werkdag.  
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Afwijkende online interval per medewerker per dag 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is een de optie toegevoegd om per stylist 

een afwijkende online interval mogelijk te maken. Deze optie is alleen actief 

indien de optie “Online afwijkende wisseltijden toestaan” is geactiveerd in 

“Voorkeuren/Overige/Afsprakenboek”. 

 

De online interval is altijd gelijk of 

een veelvoud van de kleinste 

tijdseenheid in uw digitaal 

afsprakenboek. Indien uw 

afsprakenboek is ingedeeld per 15 

minuten, kan de online interval 

worden ingesteld op 15,30, 45 of 

60 minuten. 

 

 

 

Deze optie is van toepassing in het volgende praktische voorbeeld. 

Uw salon knipt dames en heren. Het knippen van dames neemt altijd 30 minuten 

in beslag. Een styliste kan per uur 2 dames knippen. 

Er is 1 kapper die uitsluitend heren knipt. Het knippen van heren neemt altijd 20 

minuten in beslag. Een kapper kan per uur 3 heren knippen. 

Bij een dagindeling op basis van 30 minuten kan de kapper maximaal 2 klanten 

per uur behandelen.  

Door de afwijkende interval is het mogelijk om de heren 

kapper toch online 3 afspraken per uur te laten maken. 

Merk op dat deze optie nog NIET mogelijk is indien uw 

klanten via de APP online afspraken maken. In de loop 

van dit jaar wordt ook de APP voor Android en Apple 

aangepast. 
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Invoer snipper en overuren 

Toevoegen en wijzigen van uren is alleen mogelijk vanuit de personeelskaart 

indien het afsprakenboek NIET actief is.  

Invoer van vakanties en bijzonder verlof is uiteraard wel altijd mogelijk. 

Verwijderen van overwerk en vrij uren is mogelijk door op de betreffende regel 

te klikken, en te kiezen voor verwijderen. 
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Overige aanpassingen 

- Het overzicht van de vrije uren wordt bijgewerkt zodra een andere 

medewerker is geselecteerd. Voorheen was het selecteren van "vrij" nog 

noodzakelijk. 

- Aanpassen startdatum afwijkende werktijd bij 2e dagdeel verbeterd. 

- Projectie melding indien een startdatum wordt ingegeven die eerder is dan 

de  begindatum van het werkschema. 

- Projectie melding indien een startdatum wordt ingegeven die niet 

overeenkomt met de betreffende werkdag. Bijv. "Deze datum is geen 

dinsdag". 

- Het eerste en tweede dagdeel van de werkdag bij een medewerker zijn nu  

onafhankelijk van elkaar in te voeren. 

- Bij het type contract zijn nu de opties BBL niveau 1-4 en BOL niveau 1-3   

toegevoegd indien er sprake is van een tijdelijk contract. 
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Voorraad 

Korting op artikelen 

Bij verkoop van een artikel in de kassa kan een standaard korting worden 

toegepast op basis van het artikel, artikelgroep of leverancier. 

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de korting of actieprijs in een periode 

te laten gelden. Bijvoorbeeld 10% korting van 01-03-2017 t/m 31-12-2017.  

  

 

Bij het artikel kunt u omschakelen tussen actieprijs of korting percentage. Bij het 

aanpassen worden deze meteen opnieuw berekend. 

Overige aanpassingen 

- Na wijzigen van de inkoopprijs en/of aantal per verpakking wordt de totaal 

inkoopwaarde meteen opnieuw berekend en weergegeven.  
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Overige aanpassingen 

Importeren uit SalonHub 

Voor klanten die overstappen van SalonHub naar SalonNet bestaat de 

mogelijkheid om klantkaarten, kleur recepten, permanent recepten en 

spaarpunten te importeren. Hierdoor is het niet meer nodig om het 

klantenbestand nieuw handmatig in te geven. 

Importeren uit Da-vinci 

Alle kleur en permanent kaarten worden nu geïmporteerd, en opgenomen in de 

recepten. Voorheen was dit maximaal de laatste 6 recepten in een memoveld. 

Kassa 

Na het afrekenen is de vraag: "Wilt u meteen een nieuwe afspraak maken?" 

gewijzigd naar: "Wilt u meteen een nieuwe afspraak maken voor deze klant?" 

Lengte wachtwoord 

De maximale lengte van het wachtwoord voor beheerder en eigenaar is 

uitgebreid naar 20 tekens. 

Personeel 

Berekening van de werkbare uren per week is verbeterd. De dagen dat een salon 

geheel gesloten is worden niet meer meegeteld. 

Leveranciers 

Voor de naam en adres is de ruimte uitgebreid van 20 naar 30 tekens. 

Salonverbruik 

Klein tekstfoutje hersteld. "Verbuik" --> "Verbruik" 

Toevoegen klant 

Bij toevoegen van een nieuwe klant in het afsprakenboek is het veld “Naam” 

meteen actief. De extra muisklik om de klantgegevens in te geven is niet meer 

noodzakelijk.  

Versturen kassabon met IBAN vermelding 

Via e-mail verstuurde kassabonnen vermeldt nu ook de IBAN bankrekening 

indien aangegeven bij de voorkeuren. Tevens worden nu ook de contact-

gegevens van de salon vermeld indien geen logo bekend is. 

Afdrukken prijslijst 

Afdrukken van de prijslijst vanuit "Kassa/Opvragen prijslijst" drukt nu ALLE 

prijzen af, ook de prijzen waarbij de optie "prijslijst" niet is aangevinkt. 
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Herstart printersysteem Windows 

Er is een optie toegevoegd om het Windows print systeem te herstarten. 

Dit kan mogelijke storingen in de laser- of bon printer verhelpen zonder de 

noodzaak om de computer geheel te herstarten. Deze optie vindt u in: 
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