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  Salon software 

 

         November 2018 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.82 (mei 2018). 

Veel wijzigingen/uitbreidingen hebben plaatsgevonden op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

In verband met BTW verhoging van 6% naar 9% per 1-1-2019, dient 

deze update voor deze datum te zijn geïnstalleerd. 

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 2.84-001. 

 
 

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.nl 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. 

 

Update zonder internet in de salon 
Heeft u geen internet in de salon, download de laatste versie op een andere 

computer via https://update.salonnet.eu/download/UpdateSalonNet.exe  

Verplaats dit bestand naar een USB stick. In de salon kopieert u het bestand van 

de USB stick naar C:\SalonNet\Installatie. 

Bij de start van SalonNet wordt de update automatisch geïnstalleerd. 
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BTW verhoging 
Per 1 januari 2019 is het lage btw tarief verhoogd van 6% naar 9%. Na 

installatie van deze update hoeft u verder geen extra handelingen uit te voeren. 

Het lage BTW percentage van 9% wordt in de kassa automatisch toegepast vanaf 

1 januari 2019. Deze update dient voor 1-1-2019 te zijn geïnstalleerd.

  

Prijsverhoging 

Mogelijk wilt u een prijsverhoging doorvoeren om de verhoging van het BTW 

percentage te compenseren. SalonNet heeft een functie om alle behandelprijzen 

met een vast percentage te verhogen. Deze vindt u in “Voorkeuren” 

 

U hoeft met de prijsverhoging niet te 

wachten tot 1 januari. 

U kunt de prijs al eerder verhogen, maar 

dan m.i.v. 1 januari. 

Maak vooraf een back-up van uw gegevens. 

Uiteraard kunt u de automatische 

controleren aan de hand van de afgedrukte 

lijst. Waar nodig kunt u de prijsverhoging 

handmatig corrigeren.  
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Kassa 

Kortingsacties op leeftijd 

Indien standaard leeftijdskorting is van toepassing is, wordt deze in de kassa 

automatisch berekend over alle behandelingen. Een leeftijdskorting kunt 

opnemen bij voorkeuren. 

 

De korting wordt alleen 

toegepast bij selectie van een 

klant waarvan de geboortedatum 

bekend is, en deze op de dan van 

afrekenen de betreffende leeftijd 

heeft bereikt. Het is niet mogelijk 

om gelijktijdig een 

leeftijdskorting en andere 

kortingsactie te combineren. 

 

 

 

 

 

Overige 

- Selectie korting acties verbeterd. (Mits van toepassing) 

- Tijdens het afrekenen wordt ook de behandeltijd per medewerker 

geregistreerd. Dit t.b.v. later nog te realiseren overzichten m.b.t. 

effectiviteit en relatieve omzet per minuut. 

Klanten 
- Verwijderen van een enkele klant is nu ook toegestaan indien de officiële 

licentie van SalonNet reeds verlopen is. 

- Voorkomen incidentele foutmelding bij bepalen vaste-klant korting. Met 

name bij opzoeken klanten i.c.m. familiepas. 

- De eerste letter van de voornaam is nu altijd een hoofdletter. 
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Afsprakenboek 

Afspraak verslepen met uw vingers 

Het verplaatsen van afspraken gaat zoals gebruikelijk via de muis. 

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om afspraken de verplaatsen met uw 

vinger of Stylus pen, mits u beschikt over een touch-screen. 

Wijzigen afspraak 

 

Een afspraak gekoppeld aan een klant kan nu alsnog 

omgezet worden naar "Passant".  

 

 

 

 

 

Overige 

- De kleuren voor het weergeven van de afspraken zijn nu conform de 

persoonlijke instellingen in voorkeuren. Zie voorkeuren. 

- Op feestdagen kan geen afspraak meer worden gemaakt. Dit was tijdelijk 

mogelijk in een van de tussen versies van SalonNet. 

- De melding "LET OP! Onvoldoende tijd beschikbaar. Niet alle 

behandelingen zijn vastgelegd" wordt nu slechts 1x weergegeven. 

- Verbeterde tijdbepaling bij afspraken bestaande uit meerdere tijdblokken 

waarbij de tijdverschuiving van 5 minuten is toegepast tussen elke 

afspraak. 

- Verslepen van afspraken met de muis is verbeterd. Het blokje met de te 

verplaatsen afspraakgegevens volgt nu beter de muispositie. 

- Wijzigen werkzame uren van medewerker verbeterd indien er sprake is 

van gewijzigde werktijd maar gelijke aantal effectieve uren.     

Bijv: 09:00-17:00  --> 09:30-17:30 

- Na "opnieuw inplannen" van een online afspraak werd er geen afspraak   

herinnering meer gestuurd via de mail, dit is nu verholpen. 

- Probleem verholpen dat e-mail automatische afspraak herinneringen soms 

niet verstuurd werden. 

- Extra voorzorg maatregelen zijn getroffen om afrekenen van de verkeerde 

afspraak te voorkomen. 
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Personeel 
- Op de personeel kaart wordt het BSN nummer en bankrekening nummer 

niet meer vermeld. Invoer van deze gegevens was al van het personeel 

venster verwijderd i.vm. de AVG wet van mei 2018. 

- Afwijkende wisseltijden per medewerker per werkdag is toegevoegd. Deze 

optie is alleen van toepassing voor online afspraken en in bijzondere 

gevallen zichtbaar bij de pauzes. Dit is toegevoegd op verzoek van een 

SalonNet gebruiker.  

- Bij ziekmelding wordt de datum verwacht genezing nu correct vastgelegd. 

- Invoer gebruikersnaam en wachtwoord voor SalonPortal toegevoegd. 

Voorkeuren 

Kopie e-mail kassabon/ PDF faktuur 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de optie toegevoegd om een kopie via 

de mail te ontvangen van een verstuurde kassabon of PDF factuur. Dit kunt u als 

volgt aangeven: 

  

Het gebruikte e-mail adres (in dit geval jack@salonnet.eu) is het “E-mail adres 

rapportage” zoals deze is ingegeven bij de eigenaar gegevens. 

(Systeembeheer/Eigenaar gegevens) 
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Financiële rapportage 

De rapportage voor week/maand/kwartaal verslag bepaalt op basis van het 

aantal kolommen of de afdruk plaatsvindt in “Portrait” of “Landscape” (een 

kwartslag gedraaid).  Dit om de leesbaarheid van de hoeveelheid informatie te 

verbeteren. Op verzoek van SalonNet gebruikers is de optie toegevoegd om 

deze rapportage altijd in “Landscape” af te drukken, ongeacht het aantal 

kolommen. Op deze manier is de archivering van de verslagen in een ordner 

uniform, en hoeft de map niet steeds gedraaid te worden om een verlag te lezen. 

Tevens is de optie toegevoegd om 

ALLE betaalwijzen af te drukken, 

ook indien deze in de opgegeven 

periode niet zijn gebruikt. 
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Kleuren afsprakenboek 

Vanaf deze versie in SalonNet heeft u de mogelijkheid om de gebruikte kleuren 

in het digitaal afsprakenboek naar eigen wens in te stellen. 

 

Door op de knop te klikken met de gewenste kleur kunt u de betreffende kleur 

aanpassen. De kleur voor de achtergrond en de tekst zijn afzonderlijk in te 

stellen. Met de knop “Standaard” hertstelt u de kleur zoals deze in eerdere 

versies van SalonNet gebruikelijk was. 

Zodra u de voorkeuren heeft 

opgeslagen en afgesloten, zijn 

de nieuwe kleuren actief in het 

afsprakenboek. U dient na het 

aanpassen van de kleuren  

SalonNet af te sluiten en 

opnieuw te starten. 
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Registratie kassalade openen 

 

Optioneel (verplicht in Duitsland) wordt elke opdracht voor het openen van de 

kassalade geregistreerd. Voor de Duitse SalonNet gebruikers wordt dan ook nog 

gevraagd waarom de lade geopend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortingsacties op leeftijd 

Kortingsacties kunnen nu ook leeftijdsgebonden zijn. 

 

In bovenstaand venster is een 55+ en 65+ korting als voorbeeld gegeven. De 

korting wordt in kassa automatisch toegepast worden na selectie van een klant 

waarvan de geboortedatum bekend is. Zie kassa. 
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Online afwijkende wisseltijden 

 

Indien er afwijkende 

wisseltijden zijn in het online 

afsprakenboek, dient dit per 

medewerker te zijn 

ingesteld. De afwijkende 

wisseltijden zijn bij een 

medewerker alleen in te 

stellen indien deze optie bij 

de voorkeuren is aangevinkt. 

Deze optie alleen activeren 

na overleg met een 

medewerker. SalonNet 

 

 

 

Afdrukken dag afsluiting 

Tot op heden was het afdrukken van de dag afsluiting alleen mogelijk op printer  

met A4 of A5 papier. Vanaf deze versie kan de dag afsluiting ook op de bon 

printer worden afgedrukt. 

 

De indeling van de dag afsluiting is aangepast op de beperkte breedte (80mm) 

van de rol. 
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Overige 

- Ondersteuning voor aansturen van kassalade interface BT-100U is 

toegevoegd. 

- De basisgegevens van "Overige/afsprakenboek" zijn opgedeeld in aparte 

tabbladen "Algemeen", "Email", "Sms" en "Kleuren". 

- Diverse vertalingen aangepast m.b.t. Duitse versie van SalonNet. 

- De optie "Behandelgroep niet vermelden" bij de behandelgroepen is nu 

ook actief bij online afspraken. Dit betekent dat de omschrijving van de 

behandeling op de email van de online afspraakbevestiging nu 

overeenkomt met de afspraakbevestiging/herinnering in de salon. 
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Financiële rapportage 

Afdrukken landscape 

De rapportage voor week/maand/kwartaal verlag bepaald op basis van het 

aantal kolommen of de afdruk plaatsvindt in “Portrait” of “Landscape” (een 

kwartslag gedraaid).  Dit om de leesbaarheid van de hoeveelheid informatie te 

verbeteren. Op verzoek van SalonNet gebruikers is de optie toegevoegd om 

deze rapportage altijd in “Landscape” af te drukken, ongeacht het aantal 

kolommen.  

Op deze manier is de archivering van de verslagen in een ordner uniform, en 

hoeft de map niet steeds gedraaid te worden om een verlag te lezen. 

Deze optie is instelbaar bij voorkeuren.  

Afdrukken alle betaalwijzen 

Er is de optie toegevoegd om ALLE betaalwijzen af te drukken, ook indien deze in 

de opgegeven periode niet zijn gebruikt.  

Tevens is de volgorde van de afgedrukte kolommen is aangepast om de 

leesbaarheid te verbeteren.  

De optie is instelbaar bij voorkeuren. 

E-mail naar de boekhouder 

Indien de journaalposten via e-mail worden verstuurd, is nu ook het PDF 

document van het bijbehorende verslag bijgevoegd. Zo ontvangt de boekhouder 

niet alleen de journaalposten, maar ook het bijbehorende verslag. 
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Overige aanpassingen 
- Voorkomen incidentele melding bij versturen e-mail contractmelding 

personeel indien er op dat moment geen internet actief is. 

- Welkom tekst is nu ook (deels) zichtbaar indien deze langer is dan het 

maximum tekens op het klantdisplay. 

- De Wizard afsprakenboek is uitgebreid met personeel. 

- Bij invoer van salonverbruik wordt vooraf gecontroleerd of er medewerkers 

werkzaam zijn. 

- De basisfunctionaliteit in de communicatie met de toekomstige salonportal 

is uitgebreid. Dit met name voor de functies: inloggen, opvragen 

basismenu, toegangsrechten en zoeken/opvragen klanten. 

- SalonNet wordt nu correct beëindigd indien Windows wordt afgesloten of 

opnieuw opgestart terwijl SalonNet nog actief is. Dit geldt ook voor de 

DEMO en kantoorversie. 

- Import B&F gegevens verbeterd t.b.v barcodes van artikelen en 

spaarpunten van klanten. 

- Her-afdruk dag afsluiting nu ook mogelijk op Bonprinter Sewoo. 

- Dag afsluiting, opschonen oude kasmutaties verbeterd.  

- Bij het versturen van de bestelling naar de leverancier wordt een kopie-

email gestuurd naar de salon. Het versturen van een dubbele kopie wordt 

nu voorkomen indien het e-mail adres van de salon en rapportage identiek 

zijn. 

- Indien de besteleenheid later wordt aangepast van "per doos" naar "per 

stuk" wordt de inhoud automatisch naar 1 gezet. 
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