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  Salon software 

 

         November 2017 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.71 (april 2017) 

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

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

 

Let op!  

Er is een Windows-10 versie 1709 (Fall Creators Update). Deze wordt bij u 

geïnstalleerd indien u automatische update’s in Windows heeft geactiveerd.  

Het is van groot belang dat u de SalonNet update tijdig installeert. Dit voorkomt 

netwerk / internet problemen na installatie van deze Windows-10 update. 
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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 2.79-001. 

 

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 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 

Werkwijze kasopname is gewijzigd 

Maakt u gebruik van kas controle, dan is onderstaand voor u van belang. 

In het onderdeel “Voorkeuren/Financieel/Kassa” geeft u aan op welke wijze u de 

eind kas en kasopname wilt uitvoeren. 

Eerst kasopname, daarna eind kas tellen. 

 

  

De volgorde van de dag afsluiting is als volgt:  

1. Het berekende kassaldo wordt weergegeven € 161.25 (€ 68,00 + € 93.25) 

2. Invoer van de kasopname € 100,00. De eind kas na kasopname wordt 

berekend en weergegeven. € 61.25 

3. Daarna gaat u muntjes tellen, het blijkt dat er € 62.50 in kas zit. 

Dat is € 1.25 teveel in kas (kasverschil) 
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Eerst eind kas tellen, daarna kasopname. 

 

  

De volgorde van de dag afsluiting is als volgt:  

1. Het berekende kassaldo wordt weergegeven € 161.25 (€ 68,00 + € 93.25) 

2. Nu gaat u muntjes tellen, het blijkt dat er € 162.50 in kas zit. 

Dat is € 1.25 teveel in kas (kasverschil) 

3. Invoer van de kasopname € 100,00. De eind kas na kasopname wordt 

berekend en weergegeven. € 62.50 

 

Afdruk kas verslag 

Indien er sprake is van kascontrole wordt deze altijd vermeld op de dag 

afsluiting. 
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Opvragen / verwijderen correcties 

Bij de dag afsluiting is het mogelijk om correcties de doen op Pin, Cadeaubon of 

Creditcard. Soms is het wenselijk om na invoer van de correcties deze in te zien. 

Hiervoor is een extra knop toegevoegd. 

 

Eerder ingegeven correcties worden dan weergegeven. 

 

Indien gewenst kunnen alle correcties ook worden verwijderd. 
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Keus papierformaat 

Bij afdrukken van de dag afsluiting is de keus voor het papierformaat 

toegevoegd. Deze keus is zichtbaar indien bij voorkeuren de optie 

“Formulierkeuze bij rapportage” is aangevinkt. 

 

Registratie tellijst 

De ingegeven aantallen in de tellijst wordt nu vastgelegd. Indien u de tellijst voor 

een 2e keer oproept, staan de eerder ingegeven aantallen reeds ingevuld. Dit is 

ook het geval indien de dag afsluiting opnieuw wordt gestart. 
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Overige aanpassingen 

- De werkwijze voor correctie van het creditcard bedrag (indien er sprake is 

van een creditcard betalingen via een gekoppelde PIN automaat) is nu 

gelijk aan correctie PIN bedrag.   

- Correctie in telling verbeterd bij 2e keer openen/bijwerken tellijst. 

- Kleine tekstwijziging om verwarring te voorkomen:      

“Eindkas”  “Eindkas na kasopname”. 

- Correctie afdrukfoutje bij vermelding "Contant ontvangen" in "Kas 

controle" indien gekozen is voor geen gedetailleerd kasverslag.  
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Kassa 

Spaarpunten korting 

Korting op basis van spaarpunten is nu ook toe te passen indien deze exact 

overeenkomt met de kortingsdrempel. Tevens is het nu ook toegestaan 100% 

van het te betalen bedrag af te rekenen met spaarpunten. 

Spaarpunten toekennen  

Spaarpunten worden niet meer toegekend aan een klant indien bij de betreffende 

behandeling sprake is van een abonnement. 

Pinkoppeling 

Het venster voor afhandelen van de PIN betalingen blijft nu altijd zichtbaar, ook 

indien buiten dit venster wordt geklikt. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat het 

betaalvenster per vergissing bij betalen meerdere keren wordt gestart. 

De koppeling met de pinautomaat is verbeterd. Eventuele kleine storingen in de 

internetverbinding worden indien mogelijk nu automatisch hersteld. 

Afrekenen met prijsafspraken 

Prijsafspraken van een klant waarbij 100% korting wordt gegeven is nu ook 

toegestaan. 

Prijsafspraken maken voor wassen is nu ook mogelijk. Zie klantenkaart. 

Later afrekenen is nu ook toegestaan indien (nog) geen behandelprijzen bekend 

zijn.  (Bijv. bij 100% korting) 

Afdrukken kassabon 

Indien in de omschrijving van de behandelingen bijzondere leestekens 

voorkomen (zoals &<>ëäö etc.) worden deze bij her-afdruk van een kassabon 

ook correct afgedrukt. 

 

  

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 13 

Overige 

- Afrondingsverschillen die ontstaan bij het toepassen van een korting 

worden nu automatisch per kassabon gecorrigeerd. Hierdoor verdwijnen   

de incidenteel voorkomende verschillen van 1 of 2 cent op de financiële 

week, maand en kwartaal verslagen. 

- Voorkomen melding indien bij verkoop van een product de winst lager is 

dan -9999.99 of hoger dan 99999.99. 

- De breedte van de kassa wordt automatisch aangepast o.b.v. de langste 

omschrijving van de behandelingen. Behandel omschrijvingen in de kassa 

worden hierdoor niet meer ingekort. 

- Later afrekenen is nu ook toegestaan indien (nog) geen behandelprijzen 

bekend zijn.  (Bijv. bij 100% korting) 

- Voorkomen incidentele foutmelding als het openen kassalade niet lukt 

indien de kassalade is aangesloten op een bon printer. 

- Het opstarten van de kassa is geoptimaliseerd (gaat nu sneller). Dit is met 

name merkbaar op wat oudere computers. 

- Voorkomen probleem bij invoeren beginkas via de tellijst indien de dag 

afsluiting van de voorgaande werkdag nog niet heeft plaatsgevonden. 
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Afsprakenboek 

Aanpassen werktijden 

In het venster bij het aanpassen van de werktijden van de medewerkers is nu de 

betreffende datum zichtbaar in de titelbalk. Dit met name van belang bij de 

weekagenda. 
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Verplaatsen afspraak 

Soms is het wenselijk dat van een verplaatste afspraak de oorspronkelijke 

datum, tijd en stylist nog te achterhalen is. Dit hebben we op verzoek van 

SalonNet gebruikers toegevoegd. 

Indien een afspraak is verplaatst, wordt automatisch een opmerking bij de 

afspraak vastgelegd. 

In onderstaan voorbeeld is de afspraak verplaatst van Chantal naar Claudia. 

Let op! De opmerking wordt alleen bijgewerkt bij het verplaatsen van de eerste 

afspraak (1-3). 
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Overige aanpassingen 

- Voorkomen ongewenste kolom "y" in afsprakenboek indien er een 

medewerker bekend is zonder voornaam en achternaam. 

- Extra tijd wordt niet meer overschreven bij het inplannen van afspraken. 

- In de weekagenda is de presentatie van "Afwezig" verbeterd indien er 

sprake is van een afwijkende werkdag. 

- Voorkomen eindeloos opsturen email afspraakbevestiging indien tijdsduur  

van de afspraak langer is dan 3.5 uur. 

- Bij toevoegen van personeel als overwerk of “tijd voor tijd” in het 

afsprakenboek geldt de personeel werktijd als basis. Voorheen werden 2 

dagdelen met een pauze in de middag als keus voorgesteld. 

- In de ZZP versie is het nu ook toegestaan de werktijden van de enige 

medewerker aan te passen. 

- Indien een nieuwe klant wordt toegevoegd aan het klantenbestand, en er 

is online een voornaam ingegeven, wordt deze niet meer opgenomen bij 

de achternaam. Dit voorkomt projectie van een dubbele voornaam in het 

afsprakenboek. 

- Voorkomen incidentele foutmelding bij toevoegen pauze. 

- Verplaatsen van extra tijd en handmatige ingegeven pauzes is nu 

mogelijk. 

- De breedte van het venster bij maken van een nieuwe afspraak wordt 

automatisch aangepast o.b.v. de langste omschrijving van de 

behandelingen. Behandelomschrijvingen worden hierdoor niet meer 

ingekort 

- Correctie tekstfoutje “Verplaatsten”  “Verplaatsen” 

- Projectie van de weekdag, weeknummer en dag-memo is nu actueel indien  

het afsprakenboek wordt geopend vanuit de klantkaart (Afspraken) 

- Voorkomen dubbel inlezen van een online afspraak indien de extra 

werkplek ook verbonden is met het online afsprakenboek. 

- Bij wijzigen van een afspraak binnen een reeks blijven de 

vervolgafspraken ongewijzigd. 

- Het maken van een afspraak is alleen mogelijk indien er minimaal 1 

behandeling is geselecteerd. De [Ok] knop blijft inactief totdat er een 

behandeling is gekozen. 

- De knoppen [Ok] en [Annuleren] bij maken van een afspraak zijn nu 

duidelijker en groter weergegeven. 
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Voorkeuren 

Formulierkeuze bij rapportage 

Regelmatig komt het voor dat er meerder printers zijn aangesloten. In elke 

printer is dan vaak een afwijkend papierformaat geplaatst. (A4 en/of A5). Met 

name bij rapportages is dan een keus van het juiste papierformaat gewenst. 

 

Indien rubriek “Vragen” is aangevinkt, wordt bij rapportages het gewenste 

papierformaat gevraagd.  
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Kascontrole beginkas 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is deze optie toegevoegd, en is alleen 

beschikbaar indien kascontrole verplicht is. 

 

Bij de eerste start van de kassa of kasuitgave wordt gebruikelijk de beginkas 

gevraagd aan de medewerker. Indien deze optie is aangevinkt, wordt de 

beginkas niet meer gevraagd, maar automatisch overgenomen uit de eind kas 

van de vorige werkdag. 
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Dag afsluiting werkwijze 

Er is regelmatig contact met de SalonNet helpdesk betreffende de dag 

afsluiting. Het blijkt dat niet alle ondernemers een zelfde werkwijze hanteren 

indien kascontrole verplicht is. 

Vanaf deze update is het mogelijk om de gewenste werkwijze te kiezen. Zie het 

onderdeel dag afsluiting elders in dit document. 

 

Eerst kasopname, daarna eind kas tellen. 

De ondernemer opent aan het eind van de werkdag de kassalade en haalt 

bijvoorbeeld alle briefjes van € 50,- en alle briefjes van € 20,- uit de kassa. Dit 

bedrag wordt op de bank gestort. 

Bij de dag afsluiting wordt het opgenomen kasgeld ingevoerd, daarna wordt het 

restant geld geteld.  

Eerst eind kas tellen, daarna kasopname. 

De ondernemer opent aan het eind van de werkdag de kassalade en telt al het 

geld in de kassa. Het bedrag wordt ingegeven bij de dag afsluiting. Daarna haalt 

deze bijvoorbeeld alle briefjes van € 50,- en alle briefjes van € 20,- uit de kassa. 

Dit bedrag wordt op de bank gestort. Het opgenomen bedrag wordt ingetoetst. 
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Wisselende behandeltijd 

Op speciaal verzoek van een SalonNet gebruiker is onderstaand toegevoegd: 

 

Rubrieken "Minuten extra tijd voor de volgende afspraak", "Tijdslot begin extra 

tijd" en “Offset-start” (00:00) toegevoegd.   

LET OP !! Wijzigen van deze instelling verwijderd alle afspraken !! 

O.b.v. 15 minuten interval en 5 minuten extra tijd voor de volgende afspraak zijn 

de volgende afspraaktijden mogelijk: 09:00,09:15,09:35,09:50, 10:10, 10:25 

etc. 

 

De extra 5 minuten is bedoeld als extra ruimte om bijvoorbeeld de vloer te 

vegen, af te rekenen of klanten te ontvangen. 
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Marge afspraakbevestiging 

Deze optie is toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

 

Rubriek “Minuten marge afspraakbevestiging” is toegevoegd. 

Indien deze ingevuld is (bijv. 5 minuten) staat op de afspraakbevestiging een 

aanvangstijd die 5 minuten eerder is dan in het afsprakenboek. 

Voorbeeld: Een afspraak is gemaakt voor 11:00 uur. Op de afspraakbevestiging 

staat echter een tijd van 10:55 vermeld. 

Deze optie is bedoeld voor salons waar de klanten altijd net iets te laat komen… 
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Verplaatsen afspraken 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de optie toegevoegd waarmee een 

afspraak in 1x geheel kan worden verplaatst. 

 

Deze optie is alleen van actueel bij verplaatsen van het 1e deel van een afspraak 

binnen dezelfde datum. 

Dit is anders als het verplaatsen van een 

afspraak met de muis via drag&drop. 

Bij het verplaatsen van een afspraak naar 

een andere datum wordt altijd de gehele 

afspraak verplaatst.   
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Overnemen kleur recept 

Bij het vastleggen van een nieuw kleur recept is standaard het laatste kleur 

recept de basis. Op verzoek van SalonNet gebruikers is nu de optie toegevoegd 

om ook een ouder kleur recept als basis te nemen voor een nieuwe vermelding.  

 

Dit is uitsluitend van toepassing bij kleur recepten. Het selectievenster is 

zichtbaar indien er minimaal 2 kleur recepten bekend zijn van de betreffende 

klant. Onderstaan het selectievenster van de kleur recepten 
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Korting behandelingen 

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

kortingen voor behandelingen in de kassa te onderdrukken. 

 

In de kassa is de optie om een korting als bedrag of percentage in te geven 

vervallen. Hiermee vervalt ook de paskorting en vaste klant korting. 

Naamgeving tabbladen 

De naam van enkele tabbladen zijn gewijzigd: 

Kassateksten   Afdrukken 

Kassa    Kassabon 

Afdrukken    Printer 
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Overige 

- Openen van het voorkeuren venster gaat nu aanzienlijk sneller. Specifieke 

scherminformatie wordt pas gelezen zodra dit noodzakelijk is.  

- Indien bij wijzigen "financieel/grootboekrekeningen/kasuitgave" een 

rekeningnummer wordt gewijzigd, is dit met terugwerkende kracht van 

toepassing op eerder ingegeven kasuitgaven. 

- Versturen van een test e-mail verbeterd na wijzigen instellingen SMTP 

server. Met name van toepassing bij hotmail.com e-mail accounts. 

Internet voorkeuren 

Annuleren online afspraken 

Voor klanten die via internet een afspraak hebben gemaakt is het nu 

mogelijkheid beschikbaar om deze afspraak zelf te annuleren. 

   

De tijd dat een afspraak nog geannuleerd kan worden is instelbaar van 1 tot 99 

uur voor start van de behandeling. Een waarde van 0 uren betekent dat online 

annuleren niet mogelijk is. 

De begeleidende tekst op het e-mail bericht kunt u naar eigen inzicht aanpassen. 

Hierbij zijn 2 parameters van belang: 

%U = Aantal uren voor de behandeltijd. 

%L  = Automatische link voor annuleren van deze afspraak. 

Het e-mail bericht met de mogelijkheid voor online annuleren ziet er als volgt 

uit: 
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Na het aanklikken wordt de afspraak meteen geannuleerd en doorgegeven aan 

de salon. 

De klant krijg het volgende venster in de browser: 

  

Tevens wordt een e-mail bericht verstuurd met een bevestiging van de 

annulering. 
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Is het annuleren van een afspraak niet meer mogelijk wordt het volgende bericht 

weergegeven: 

  

Na het aanklikken van [Ok] wordt de webpagina van uw salon weergegeven. 

Overige 

- Het maximum aantal dagen dat vooraf een online afspraak gemaakt kan 

worden is uitgebreid van 99 naar 150 dagen.  
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Personeel 

Aanpassen werkschema 

Het werkschema is nu ook geheel in te delen voor dagen dat een medewerker 

standaard niet aanwezig is. 

 

Dit vereenvoudigt het toevoegen van overwerk of tijd voor tijd in het 

afsprakenboek. 

Tip: Vul alle werkdagen in, ook de dagen dat u gesloten bent. Dit vereenvoudigd 

het activeren van speciale extra werkdagen zoals vlak voor de Kerst of Pasen. 

Afwijkende pauzes per medewerker 

Vanaf deze versie is het mogelijk om per medewerker per werkdag te bepalen of 

de standaard pauzes (zoals aangegeven bij de openingstijden) genegeerd 

worden in het afsprakenboek. 

Let op!. 

Dit is uitsluitend van toepassing 

in uw eigen afsprakenboek, en is 

niet van toepassing in het online 

afsprakenboek. 
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Overige aanpassingen 

 
- In de ZZP versie is het nu ook mogelijk om vakantiedagen en snipperuren  

te registreren. 

- Voorkomen onverwachte pop-up melding bij wijzigen type contract. 

- Openen van de personeel kaart gaat nu aanzienlijk sneller. Specifieke 

scherminformatie wordt pas gelezen zodra dit noodzakelijk is. Ook is de 

verwerkingstijd bij toevoegen van een nieuwe medewerker aanzienlijk 

ingekort. 

- Rubriek leerling nummer is vervallen. Deze wordt ook niet meer afgedrukt 

op de personeelskaart. 

- Bij start van onderhoud personeel wordt altijd de eerste actieve 

medewerker geprojecteerd. 

- Projectie "vinkjes" bij werkschema aangepaste pauze verbeterd.  

Eigenaar gegevens 

Eigenaar automatisch verzenden 

De optie "Automatisch verzenden" is toegevoegd. Indien actief, en er is een e-

mail adres rapportage is ingevuld, wordt elke dag afsluiting als PDF via e-mail 

verstuurd. 
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ANBOS nummer toegevoegd. 

Invoer van het ANBOS lidnummer toegevoegd. Dit wordt gebruik bij het  

versturen van een PDF factuur. Het logo van de ANBOS en het lidnummer  wordt 

dan rechtsboven op de PDF factuur opgenomen. 
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Nieuwsbrieven 

Wijzigen HTML broncode 

Nieuwsbrieven in SalonNet worden verstuurd in HTML formaat. Op herhaald 

verzoek van gebruikers kan nu ook de HTML code aangepast worden. 

Hiervoor is een speciale knop toegevoegd aan de knoppenbalk. 

  

Deze projecteert het volgende venster. 

 

Kennis van HTML is vereist. Dit is met name van toepassing indien u meerdere 

afbeeldingen wil opnemen. 

De gewijzigde HTML wordt meteen zichtbaar na het sluiten van dit venster met 

de [Ok] knop. 
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Rapportage 

Keus papierformaat 

Bij afdrukken van alle rapportages is de keus voor het papierformaat 

toegevoegd. Deze keus is zichtbaar indien bij voorkeuren de optie 

“Formulierkeuze bij rapportage” is aangevinkt. 

 

Saldilijst abonnementen 

Dit is een nieuwe lijst. Per klant wordt het abonnement saldo vermeld. Indien 

gewenst kan ook een lijst met historisch saldo worden afgedrukt. 

   

Overige aanpassingen 

- Venster iets breder gemaakt zodat de omschrijving van de 

week/kwartaalselectie geheel leesbaar is.  
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Prijslijst producten 
Een nieuw onderdeel is het opvragen van de prijslijst producten. Dit is 

toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

  

Het overzicht is gesorteerd op leverancier en omschrijving. 

Indien gewenst kan de prijslijst worden afgedrukt. 
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Automatisch afsluiten 
Bij het starten van SalonNet wordt onderstaande melding geprojecteerd indien 

het programma na het laatste gebruik niet correct is afgesloten.  

 

De meest voorkomende oorzaak is een Windows update die automatisch wordt 

uitgevoerd of een ingrijpende update van uw virusscanner. Na deze melding 

wordt de database gecontroleerd. Dit kan soms geruime tijd in beslag nemen. 

Vanaf versie 2.78-007 en hoger detecteert SalonNet dat Windows wordt 

afgesloten en sluit tijdig alle vensters (kassa, afsprakenboek, klantenkaart etc.).  

Hierdoor wordt in de meeste gevallende bovenstaande melding voorkomen en is 

de bijbehorende database controle niet meer noodzakelijk. 

Beveiliging van communicatie 
Communicatie van SalonNet met de SalonNet webserver verloopt nu geheel via SSL. Dit betekend 

dat al het dataverkeer versleuteld, dus veilig wordt verstuurd en ontvangen. Dit geldt voor: 

- Online afsprakenboek. 

- Versturen e-mail afspraakbevestiging. 

- Versturen e-mail bestellingen leveranciers. 

- Centraal klantenbestand. 

- Kantoor gateway. 

- Maken reserve kopie naar internet. 

- Inlezen reservekopie van internet. 

- Bijwerken licentie gegevens SalonNet. 

- Inlezen update / nieuwe versie van SalonNet. 
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Overige aanpassingen 
 

Algemeen 

- Na installatie van de windows-10 update 1709 kan het voorkomen dat 

SalonNet na enige tijd traag of zelfs helemaal niet meer reageert op de 

muisklik. Soms is starten van SalonNet alleen mogelijk nadat de 

computer geheel opnieuw is opgestart. Vanaf deze update is dit probleem 

verholpen. 

- In het logboek wordt nu het tijdstip van start en afsluiten van SalonNet 

vastgelegd. In bijzondere gevallen kan de servicedesk hiermee het gebruik 

van het programma achterhalen. 

- Informatieve berichten kunnen niet meer naar de achtergrond worden 

gezet. Dit voorkomt dat SalonNet ogenschijnlijk "vast" komt te zitten. 

- Incidentele netwerk storingen worden nu door SalonNet gedetecteerd. 

Waar mogelijk worden deze automatisch hersteld. Indien automatisch 

herstel niet mogelijk is, krijgt de gebruiker een melding en wordt het 

betreffende venster afgesloten. 

- SalonNet kan niet meer 2x gestart worden op 1 werkplek. Dit om te 

voorkomen dat online afspraken dubbel ingelezen worden in het 

afsprakenboek. Bij een 2e start van SalonNet wordt de actieve versie van 

SalonNet zichtbaar gemaakt. 

 

Online afsprakenboek 
- Indien online een afspraak wordt gemaakt op dezelfde datum dat het 

afsprakenboek staat geprojecteerd, wordt deze onmiddellijk bijgewerkt. 

(Voorheen was dit pas zichtbaar na wijzigen datum of toevoegen/wijzigen 

afspraak). 

- De hersteltijd na tijdelijk verbreken van de internetverbinding is   

aanzienlijk verkort. 

- Weergeven van de standaard vaste pauzes (gesloten) verbeterd. Soms 

was het maken van een online afspraak meteen na deze pauze niet 

mogelijk. 

Klanten 

- Voorkomen onverwachte foutmelding na het wijzigen van de indeling van 

het zoekvenster. 

- Openen van de klantkaart gaat nu aanzienlijk sneller. Specifieke 

scherminformatie wordt pas gelezen zodra dit noodzakelijk is. 

Klantenkaart afdrukken 

- Indien de standaard printer op A5 staat ingesteld, is de keus beschikbaar 

om de klantkaart stand of liggend (groter lettertype) af te drukken. 

- De leesbaarheid van de klantkaart indien afgedrukt op A5 papier is 

verbeterd. De tekst is gedraaid zodat een groter lettertype mogelijk is. 
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- Bij de klantbezoeken wordt de verkorte behandelgroep alleen 

weergegeven indien er omzet is. Behandelgroepen met negatieve omzet  

(korting) wordt niet vermeld. 

- Afdrukken opmerkingen kleuren verbeterd. 

Recepten afdrukken 

- Op het kleur recept staat nu ook de behandeldatum vermeld. 

- Op het permanent recept staat nu ook de behandeldatum vermeld. 

- Op het knip recept staat nu ook de behandeldatum vermeld. 

Correctie kassabon 

- Voorkomen minimale afrondingsverschillen bij berekenen totaal betaald  

bedrag. 

Kasuitgave 

- Wijzigen van een kasuitgave is nu ook toegestaan. Dubbelklik op de 

betreffende regel opent het wijzig venster. 

- Een bedrag van 0.00 verwijderd de betreffende kasuitgave. 

Salonverbruik 

- Scannen barcode van een 2e product is verbeterd. De eerder gescande 

barcode hoeft niet meer eerst leeg gemaakt te worden. 

Openingstijden 

- Wijzigen pauzes aangepast. Na selectie begin tijd, wordt automatisch de 

eindtijd ingevuld met een geldige waarde. 

- Projectie foutje hersteld bij openingstijden in de Wizard.   

Leveranciers 

- Voorkomen onverwachte melding bij afdrukken leverancier etiket.   

Kasverslag 

- Op het kasverslag worden nu ook de begin kas en eventuele kascorrecties 

vermeld. Dit alleen indien het kasverslag van 1 dag wordt afgedrukt.   

Kantoorversie 

- Opzoeken van een filiaal in de kantoorversie kan nu ook op een willekeurig 

deel van de filiaal naam. 
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