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  Salon software 

 

         mei 2018 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.79 (november 2017). 

Veel wijzigingen/uitbreidingen hebben plaatsgevonden op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn in 

SalonNet maatregelen genomen waardoor het risico op een data lek aanzienlijk 

is beperkt. 

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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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 2.82-001. 

 

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 allemaal 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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Wet AVG per 25 mei 2018 
De weg AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gaat in per 25 mei 

2018. Deze wet heeft betrekking op iedereen die werkt met privacy gevoelige 

informatie, en heeft ook gevolgen voor uw salon. 

Denk hierbij aan de persoonlijke informatie die u vastlegt van personeel en 

klanten.  Meer informatie kunt u vinden op: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-

informatie-avg 

Het gaat te ver om alle aspecten van de wet toe te lichten. Op bovengenoemde 

link vindt u alle informatie. 

Maatregelen 
SalonNet heeft vanaf versie 2.80 al enkele maatregelen voor u genomen: 

1. Al het internet verkeer (e-mail afspraakbevestigingen, back-up en online 

afspraken, download updates) is versleutelt met een Gecertificeerd SSL 

certificaat. (Beveiligde verbinding) 

2. Alle privacy gevoelige informatie op uw computer is versleuteld. 

Dit zijn alle gegevens die persoonlijke gegevens bevatten. 

- Afsprakenboek 

- Logboek afspraken (t.b.v. rapportage) 

- Eigenaar gegevens 

- Klanten en openstaande rekeningen / abonnementen 

- Leveranciers 

- Personeel 

- Relaties 

3. Online afspraak maken is beveiligd. Dit is zichtbaar door het groene slotje 

in de browse adresbalk.  

4. Per medewerker is volgende informatie niet meer beschikbaar: 

- Meisjes naam 

- Nationaliteit 

- Geboorteplaats 

- Burgerservicenummer 

- IBAN bankrekening 

- Huwelijkse staat 

- Status echtgenote/weduwe 

Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor de juiste werking van 

SalonNet. 

Let op! Doordat de persoonlijke gegevens in SalonNet zijn versleutelt, kan het 

maken van een back-up naar internet meer tijd in beslag neemt dan u gewend 

bent.  

mailto:info@salonnet.eu
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 6 

Privacy verklaring 

Een klant kan u vragen om een privacy verklaring, en u dient deze ook te kunnen 

verstrekken. SalonNet heeft al een standaard verklaring voor u opgenomen in 

“Help/Privacy verklaring”. 

 

De privacy verklaring wordt weergegeven in de browser, uw salon gegevens 

worden automatisch ingevuld. (In dit geval “Kapsalon SalonNet Demonstratie”) 
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Kassa 
 

- Verwerking/telling van spaarpunten bij behandelingen is verbeterd. Met 

name indien het verzilveren van spaarpunten alleen toegestaan is bij 

verkoop van producten. 

- Het bepalen van de kassakorting bij verkoop artikelen is verbeterd indien 

zowel bij het artikel als bij de klant sprake is van kortingspercentage. 

- De berekende bedragen indien er sprake is van een prijsafspraak van een  

klant op basis van percentage, is nu altijd afgerond op € 0.05. 

- Er is een correctie toegepast op het verwerken van behandelingen die zijn  

betaald via het abonnement. Dit om te voorkomen dat deze behandelingen  

dubbel worden geteld bij rapportages / statistieken. Helaas is dit niet met   

terugwerkende kracht. 

- Actieprijzen o.b.v. artikelgroep zijn nu berekend indien verkoop van een 

artikel plaats vindt via auto-scan van de barcode. 

- Berekening van de actieprijzen bij verkoop artikelen is verbeterd. In 

sommige situaties werd de actieprijs niet toegepast. 

- Het toepassen van dubbele korting is nu niet meer mogelijk indien er 

sprake is van prijsafspraak met de klant. 

- Bij afdruk van een kassabon wordt het restant abonnement tegoed 

vermeld indien aangegeven bij voorkeuren. 

- Voorkomen incidentele verstoorde kortingstekst op het scherm. 

Opvragen kassa status 
Dit is een nieuw onderdeel in SalonNet, toegevoegd op verzoek van onze 

gebruikers. 

    

Deze status is alleen van de actuele dag. Deze functie is afgeschermd volgens 

dezelfde beveiligingsregel als de dagafsluiting.  
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Klanten 

Automatische incasso 
Als voorbereiding op de module “Automatische incasso  abonnementen” is het 

mogelijk om per klant de informatie t.b.v. automatische incasso al vast te 

leggen. 

 

 

Dit onderdeel is bedoeld om abonnement bedragen in 1x te incasseren. 

Wenst u gebruik te maken van deze automatische incasso, neem dan contact op 

met .  SalonNet

Titulatuur “Familie” toegevoegd. 
Bij klantkaart is behalve de titel man of vrouw nu ook de optie familie 

toegevoegd. Dit om familie spaarkaarten te realiseren. De term "Geslacht" is 

gewijzigd naar "Aanhef". 

Let op! Kleur en permanentkaarten gelden dan voor de gehele familie. 
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Overige 

- Bij invoer van de klant voornaam en achternaam is de eerste letter 

automatisch een hoofdletter. 

- Weergave van gezinsleden verbeterd bij projectie van de eerste klant in 

het klantenbestand. 

- Het telefoon kengetal wordt niet meer automatisch ingevuld o.b.v. de 

postcode indien ingesteld bij voorkeuren. 

- Bij de via e-mail verstuurde kassabon vanuit de klantkaart wordt het 

restant abonnement tegoed vermeld indien aangegeven bij voorkeuren. 

- Bij e-mail van de kassabon naar een klant wordt de bedrijfsnaam of salon 

logo niet meer dubbel opgenomen in het bericht. 

Opvragen saldo 
In het kassa menu zijn de onderdelen “Saldo cadeaubonnen”, “Saldo 

spaarpunten”, “Saldo abonnementen” en “saldo openstaand bedrag” 

samengevoegd in 1 onderdeel “Opvragen saldo” 

 

  

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 10 

Personeel 

Salon Portal 
SalonNet ontwikkelt op dit moment een salon portal.  

Als voorbereiding hierop kan alvast per medewerker worden aangegeven of deze 

toegang heeft. 

 

Klant naam 

Bij invoer van de personeel voornaam is de eerste letter automatisch een 

hoofdletter.  
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Afsprakenboek 

Oorspronkelijke klantgegevens 
Onder de knop "Internet" of "App" kan de oorspronkelijk op internet ingegeven 

klant informatie worden opgevraagd. Ook indien deze reeds is gekoppeld aan een 

klant in het klantenbestand. 

 

Datum laatst verzonden e-mail 
Bij het inzien van de afspraak is nu aangegeven op welke datum de laatste 

afspraakbevestiging of afspraakherinnering is verstuurd. 
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Afspraken zonder behandeltijd 

Bij het vastleggen van een afspraak is het nu toegestaan om een behandeling 

vast te leggen waar geen tijd voor wordt gereserveerd in de agenda. 

Dit is toegevoegd i.v.m. afrekenen vanuit het afsprakenboek. 

Veronderstel de volgende afspraak: 

     

Merk op dat bij wassen geen tijd staat gereserveerd. 

Gaan we nu afrekenen vanuit het afsprakenboek, zien we dat ook wassen wordt 

afgerekend. 
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Overige 

- Verbeterde controle en berichtgeving indien een afspraak niet ingepland 

kan worden i.v.m. onvoldoende beschikbare vrije tijdblokken. 

- Voorkomen onbedoelde extra vraag indien een afspraak wordt gemaakt in 

een reguliere pauze, en bij de medewerker de optie "Negeer algemene 

pauze" is aangevinkt in de pauze van het werkschema. 

- Indien een gewijzigde afspraak wordt afgerekend, en een eerdere 

behandeling is verwijderd (op 0 gezet), wordt deze niet meer in de kassa 

meegenomen. (Afrekenen vanuit afsprakenboek) 

- Verwijderen van een eerdere vastgelegde behandeling is nu eenvoudiger. 

- Afrekenen van afspraken waarbij sprake is van een eerder gemaakte 

kassabon in de wacht is verbeterd. Na het afrekenen wordt ook deze 

afspraak in het afsprakenboek grijs gekleurd. 

- Voorkomen incidenteel verkeerde kleur bij beschikbare tijdstippen. 

- Voorkomen incidenteel versturen foutief iCaldendar bestand bij e-mail 

afspraak herinneringen. 

- Versturen van een afspraakherinnering via e-mail vindt alleen plaats indien 

de klant voor de afspraak een afspraakbevestiging via e-mail heeft 

ontvangen. 

- Weergave van gezinsleden verbeterd bij openen klantkaart vanuit het 

afsprakenboek. 

- De teksten voor de afspraak bevestiging en afspraak herinnering in het e-

mail bericht zijn nu afzonderlijk in te stellen: 

C:\SalonNet\Data\EmailAfspraak_nl.hml     

C:\SalonNet\Data\EmailHerinnering_nl.hml 
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Online afsprakenboek 
Online afspraken kunnen nu uitsluitend via SSL worden gemaakt. In de browser is dit zichtbaar door 

het slotje. 

 

Hiervoor is  een apart domein beschikbaar: https://xxxxx.maakafspraak.eu. Voorheen was dit 

http://xxxxx.kapperafspraak.eu. (xxxxx staat voor uw salon naam) 

De oude link blijft nog actief tot eind mei 2018. U dien tijdig uw website bij te werken.  

Internet voorkeuren 

Keuze geslacht 
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De optie "Geslacht" is toegevoegd. Deze bepaalt of de ingegeven klant standaard 

"Vrouw" of "Man" is (Standaard is dit "Vragen"). Deze optie is speciaal 

toegevoegd voor heren kappers waar online afspraken gemaakt worden. 

Optioneel adres ingeven  

 

De optie "Adres van de klant is optioneel. " is toegevoegd.  

Hiermee geeft u aan dat het adres, postcode en woonplaats optioneel is bij het 

maken van een online afspraak. 

Let op! Deze optie is (nog) niet actief voor de Android en Apple App. 

Overige 
- Het opsturen van werktijden is aangepast indien er wordt doorgewerkt na 

sluitingstijd. Dit is met name van belang vlak voor de kerstperiode. 

Buiten de reguliere openingstijden is het maken van online afspraken NIET 

mogelijk. 

- Bij “internet voorkeuren” is de optie "Inwerktijd negeren" vervallen.  (Deze 

werd niet gebruikt) 
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Dag afsluiting 

Afdruk verslag tellijst 
De ingegeven tellijst met kasgeld kan naar wens op de dag afsluiting worden 

afgedrukt. 

 

Deze optie is alleen zichtbaar indien in voorkeuren bij “financieel/kassa/dag 

afsluiting” de optie "Afdruk verslag tellijst" is aangevinkt, en er daadwerkelijk 

een tellijst is ingevuld.  

Overige 
- Indien er sprake is van verkopen anders dan BTW-Hoog, wordt dit apart   

vermeld op de dag afsluiting. 

- Kasverslag begint nu op nieuwe pagina indien deze niet meer geheel op de 

1e pagina past. 
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Nieuwsbrieven 

Meesturen bijlage 
Het meesturen van een bijlage is nu ook mogelijk bij het versturen van een   

nieuwsbrief. Met de aangewezen knop selecteert u het gewenste bestand. 

 

Export naar Excel 
Bij mailing naar Excelbestand zijn nu ook het aantal actueel aantal spaarpunten 

opgenomen in het Excel bestand. 
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Voorkeuren 

Afdrukken verslag tellijst 
In “financieel/kassa/dag afsluiting” is de optie "Afdruk verslag tellijst" 

toegevoegd. Deze is alleen zichtbaar indien de optie “Voorkeur selectie is actief” 

is aangevinkt en "Afdruk verslag tellijst" in het onderdeel financieel actief is. 
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Test NET-Signalservice 

In sommige salons zijn meerdere computer aanwezig waar SalonNet gelijktijdig 

actief is. Via Net-Signalservice worden mutaties in afsprakenboek en 

klantkaarten doorgegeven aan elke computer.  

I.v.m. de recentere Windows updates kan het voorkomen dat deze optie niet 

meer goed werkt. Via de “Test” knop is dit te controleren. 

 

Logo e-mail   
Tot op heden was het logo op de e-mail identiek aan het logo op de kassabon. 

Vanaf nu is het mogelijk om voor e-mail een eigen logo te selecteren. 
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Vastleggen oorspronkelijke afspraak   

Deze nieuwe opties staat standaard aangevinkt. 

 

Bij het (herhaald) verplaatsen van een afspraak is terug te lezen wat de 

oorspronkelijke was.  

 

De historie staat in het opmerking veld. In dit voorbeeld: De afspraak van 10:00 

bij Chantal was oorspronkelijk gemaakt voor 11:00 bij Claudia. 
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Automatisch invullen kengetal. 
Indien gewenst, kan het automatisch invullen van het kengetal van het telefoonnummer o.b.v. de 

postcode bij de klanten worden uitgeschakeld. 

  

Afdrukken restant abonnement tegoed. 
Op verzoek van gebruikers is het afdrukken van het restant SalonNet 

abonnement tegoed op de kassabon naar wens te activeren. Tot op heden werd 

het restant abonnement tegoed niet op de kassabon vermeld. 
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Overige 

- De maximaal aantal tekens voor de afzender van een e-mail bericht is 

uitgebreid van 40 naar 60 tekens. 

- Voorkomen incidentele foutmelding bij aanpassen export financieel. 

- De benaming van de vrije betaalwijzen is uitgebreid van maximaal 12 naar 

16 tekens. 

- Het aantal maanden dat de afspraak historie bewaard blijft is nu instelbaar   

tussen 24 en 99 maanden (Standaard 84 maanden) 

- Voorkomen incidentele foutmelding bij aanpassen export financieel. 
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Eigenaar gegevens 
Als voorbereiding op de module “Automatische incasso abonnementen” is een 

nieuw tabblad opgenomen met incasso informatie.  

  

Let op! Om te kunnen incasseren heeft u een incasso overeenkomst nodig met 

uw bank.  

Openingstijden 

Beperkte online tijden 

 

Optioneel kan per dag worden bepaald welke periode online afspraak maken is  

toegestaan. Hiermee kan bijvoorbeeld een koopavond worden geblokkeerd om  

online afspraken te maken.  

  

Normaliter kan de gedurende de openingstijden online een afspraak gemaakt 

worden. Soms is het wenselijk om deze periode te beperken.  

In bovenstaand voorbeeld is de salon geopend van 09:00 – 20:00 uur, maar 

online afspraak maken kan alleen tussen 10:00 en 18:00 uur.  
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PIN koppeling 

Opvragen PIN bonnen 
 

In de kantoorversie is het nu ook mogelijk om PIN bonnen op te vragen. Deze 

optie is alleen actief indien de PIN automaat in de salon is gekoppeld aan de 

kassa, en de PIN automaat digitale pinbonnen ondersteund. Op dit moment is 

dat alleen van toepassing bij PIN automaten van Paqar. 

 

 

 

 

 

Overige aanpassingen 
- gaat nu wat efficiënter om met geheugengebruik. Dit kan een SalonNet 

positief effect hebben op de verwerkingssnelheid. 

- De term “Gsm” is vervangen door “Mobiel nummer”. 

- Historische rapportages geven nu de juiste omzetten indien is SalonNet 

omgezet van regulier abonnement naar een ZZP versie. 

- Voorkomen incidentele foutmelding bij maken PDF factuur. 

- Afdrukken IBAN nummer op PDF factuur nu identiek zoals bij kassabon. 

- Prijswijzigingen met een ingangsdatum (Bijv 1-1-2018) worden nu ook  

verwerkt in opvragen prijslijst. 

- In selectie van papierformaat bij afdrukken is een drukfout hersteld. "AA" -

-> "A4". 

- Voorkomen foutmelding indien onjuiste kortingsperiode is ingegeven bij de 

leverancier. 
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- In het logboek van activiteiten wordt de datum en tijdstip vastgelegd dat 

een update van SalonNet is geïnstalleerd. 

- In voorraadbeheer is een projectie foutje in tab "Verkoop" verholpen. 

Twee teksten liepen soms in elkaar over. 

- Correctie kleine tekstfout bij automatische prijsverhoging behandelingen.  

"artikelen" --> "behandelingen" 

- Het voorraad overzicht is nu altijd gesorteerd op artikelomschrijving, 

ongeacht de gemaakte selectie. 

- Het maandverslag van een maand met 31 dagen past nu precies op een 

A5 formaat in landscape formaat. Voorheen stond de laatste regel op een 

nieuw blaadje. 

- Voorkomen verplichte invoer salonverbruik indien er 1 artikel overblijft in 

de selectielijst. 

- Extra controle toegevoegd indien SalonNet 2x wordt gestart, en de 

betreffende PC verouderd is (Opstarten duurt langer dan verwacht). 2x 

opstarten van SalonNet is niet meer toegestaan. 

- In de kantoorversie is het opvragen van PIN bonnen (kopie pin bon) 

toegevoegd. 

- Extra klanten display: Vermelding van Euro teken correct indien deze 

wordt ingeschakeld na het starten van de kassa. 

- Extra klanten display: Voorkomen knipperende tekst bij omschakelen naar 

"Te betalen" vanuit de kassa. 

- Controleren bestanden corrigeert met terugwerkende kracht incidentele 

dubbeltelling bij omzetvergelijking boekjaar. 

- Importeren klanten, kleurkaarten en voorraad nu mogelijk van pakket 

"HairPlus"  (Tripple Trade International) 

- Ondersteuning Advantage Database Server (SAP-Sybase) toegevoegd.  Dit 

kan van belang zijn bij meerdere werkplekken in een salon. 

- Verbeterde controle op netwerk omgeving zoals aangegeven bij    

Voorkeuren/overige/diversen/netwerk. Bij opstarten en afsluiten van 

SalonNet wordt soms extra wachttijd voorkomen. 
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