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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 1 

  Salon software 

 

         Juli 2019 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.84 (december 2018). 

Meerdere wijzigingen en uitbreidingen hebben plaatsgevonden op verzoek van 

SalonNet gebruikers. 

De meest ingrijpende aanpassing in deze update betreft het vernieuwde 

afsprakenboek. Deze is overzichtelijker en visueel aantrekkelijker gemaakt. 

Uiteraard heeft u zelf de keus of u het vernieuwde afsprakenboek gaat 

gebruiken, of dat u liever bij de oude versie blijft.  

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 2.90-001. 

 
 

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 
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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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Afsprakenboek 
Het afsprakenboek is geheel herzien. Dit geldt met name voor de visuele  

presentatie en extra functionaliteit. Hoe u het vernieuwde afsprakenboek 

activeert vindt u elders in dit document. 

Onderstaand zijn de verschillen duidelijk zichtbaar. 

Huidige afsprakenboek 
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Vernieuwd afsprakenboek 

 

1. Zachtere kleur overgangen. 

2. Icoontjes voor behandelingen. 

3. 1 Enkel blok voor afspraak, ongeacht tijdsduur. 

4. Geselecteerde afspraak / wijzigen benodigde tijd. 

5. Extra knoppen voor horizontale navigatie (indien van toepassing). 

6. Tijdelijk aanpassen weergave afspraken. 

Zachtere kleur overgangen (1) 

De voorheen vaste kleuren zijn vervangen door kleuren met een geleidelijke 

kleur overgang (z.g. gradient). Dit maakt het geheel beeld rustiger  

Icoontjes per behandeling (2) 

Er zijn icoontjes toegevoegd. 

 Behandeling is wassen. 

 Behandeling is knippen. 

 Behandeling is verven/highlights. 

 Behandeling is permanent. 

 Behandeling is drogen/föhnen 

 Betreft een afspraak die online is gemaakt. 

 Extra opmerking aanwezig bij deze afspraak. 

 

Er zijn per afspraak maximaal 3 icoontjes gelijktijdig zichtbaar. 

  

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 8 

Enkel blok per afspraak, ongeacht tijdsduur (3) 

Een afspraak is nu weergegeven in een enkel blok. Bij het verplaatsen met de 

muis of touch-screen wordt het gehele blok verplaatst. Bestaat het blok uit 

meerdere behandelingen, worden deze (voor zover mogelijk) vermeld in de 

omschrijving.  

Geselecteerde afspraak / wijzigen (4) 

Een geselecteerd afspraak is zichtbaar door de dunne rode rand. De klant naam, 

behandeling en telefoonnummer worden onderaan in het scherm geprojecteerd. 

Met de muis is het wijzigen van de benodigde tijd eenvoudig aan te passen. 

   

In bovenstaand voorbeeld is 15 minuten extra tijd toegevoegd. 

 

Extra navigatieknoppen (5) 

Indien het aantal werkzame stylisten op 1 dag hoger is dan maximaal zichtbaar 

(het aantal is instelbaar) worden automatisch horizontale navigatiekoppen 

geprojecteerd.  

 Ga naar de eerste stylist. 

 Maak de vorige stylist zichtbaar in kolom 1. 

 Maak de volgende stylist zichtbaar in de laatste kolom. 

 Maak de laatste stylist zichtbaar in de laatste kolom. 

De navigatieknoppen zijn met name handig bij touch-screen  
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Tijdelijk aanpassen weergave afspraken (6) 

De wijze waarop een afspraak wordt weergegeven kan naar eigen inzicht worden 

aangepast. De wijze waarop wordt hoofdzakelijk bepaald door de grote van het 

scherm en het maximaal gelijktijdig aantal stylisten, en uiteraard uw persoonlijke 

voorkeur. 

 

Interval 

Dit is de tijd van 1 enkele regel in het afsprakenboek. Bij de meeste salons zal 

deze zijn ingesteld op 15 minuten.   

  

Medewerkers gelijktijdig zichtbaar 

Dit is het maximum aantal kolommen dat gelijktijdig zichtbaar is in de dag 

agenda. Standaard is dit ingesteld op 7, maar een lagere waarde kan 

noodzakelijk zijn om voldoende informatie per afspraak zichtbaar te maken. 

Het voor u optimaal maximum kan proefondervindelijk worden vastgesteld. 
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Gevoeligheid swipe 

Deze instelling is alleen van toepassing bij een touch-screen. De swipe werkt 

voor het naar boven of beneden schuiven van het afsprakenboek. Met de 

gevoeligheid kan de snelheid van het schuiven worden ingesteld. 

Icoontjes niet weergeven 

Indien gewenst kan weergave van alle icoontjes worden onderdrukt. 

Met icoontjes Zonder icoontjes 

 
 

Behandel icoontjes niet weergeven 

Indien gewenst kan weergave van de behandel icoontjes worden onderdrukt. Dit 

zijn de icoontjes voor Knippen, drogen, kleuren en permanent. 

Start en eindtijd vermelden 

Indien gewenst kan weergave van start tijd en eind tijd van de behandeling 

worden aangepast. 

Start en eind tijd Alleen start tijd Geen tijden 

   

Klantnaam en behandeling op 1e regel weergeven 

Bij een grotere interval (vanaf 30 minuten), en beperkt aantal stylisten kan de 

naam van de klant en de behandeling op 1 enkele regel worden weergegeven. 

Naam van de klant Klant naam + behandeling 

  
 

Tooltip onderdrukken 

Bij plaatsen van de muis op een afspraak wordt een tooltip zichtbaar met extra 

informatie. Indien dit niet gewenst is, kan dat worden uitgeschakeld. 

Instellingen opslaan. 

Vastleggen van de voorkeur: Start en eindtijd vermelden, Icoontjes weergeven 

en maximum aantal medewerkers. Deze instellingen zijn ook aan te passen in 

het scherm van de voorkeuren. 
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Afspraak verslepen  

Het verplaatsen van afspraken gaat zoals gebruikelijk via de muis. 

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

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

Tevens is meteen zichtbaar of het verplaatsen is toegestaan. Het is niet mogelijk 

een afspraak te verplaatsen indien daardoor conflicten ontstaan met andere 

afspraken.  

   

Bij een conflict wordt de te verplaatsen afspraak fel rood gekleurd. De afspraak 

wordt terug geplaatst naar de oorspronkelijke stylist en tijdstip. 

Nieuwe afspraak maken 

Het maken van een nieuwe afspraak is mogelijk door dubbel te klikken op een 

punt in de agenda, of met de rechter muisknop het menu op te vragen. 

Maakt u een nieuwe afspraak om 09:15 zal dit een 

conflict opleveren met de reeds gemaakte 

afspraak. De volgende vraag wordt gesteld: 

 

Kies u “Nee”,  wordt de afspraak niet vastgelegd. Kies u Ja, heeft u 2 afspraken 

op hetzelfde tijdstip !. 

Merk op dat de kleur van beide afspraken 

ROOD is geworden omdat het 

conflicterende afspraken betreft. 

 

 

LET OP! In tegenstelling tot de vorige versie van het afsprakenboek, 

daar worden conflicterende afspraken NIET automatisch ingepland op 

het eerstvolgende vrije tijdstip.    
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Wijzigen afspraak 

 

1 Het icoontje of de online afspraak is gemaakt op de PC of via de App is 
altijd zichtbaar. 

2 Vanuit de afspraak kan meteen de klantgegevens worden bijgewerkt bij 
de klantkaart. Dit bespaart een extra handeling in het afsprakenboek. 

3 Indien bij het maken van een afspraak gekozen wordt voor "Klant", en 

er is nog geen klant geselecteerd, wordt automatisch de klantselectie 
zichtbaar. (Voorheen was het indrukken van de knop "selecteer klant" 

noodzakelijk) 
4 Bij maken van een nieuwe afspraak is het mogelijk om meerdere 

gezinsleden gelijktijdig in te plannen (familie afspraak). Dit zowel met 

als zonder koppelde gezinsleden en passanten. 
5 Doorplannen van een afspraak, alleen mogelijk bij wijzigen bestaande 

afspraak. 

Maken familie afspraak  

Op speciaal verzoek van SalonNet gebruikers is deze optie toegevoegd. 

Deze optie werkt het best indien op de klantkaart de gezinsleden aan elkaar zijn 

gekoppeld. 

mailto:info@salonnet.eu


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

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

   

Gekoppeld gezinsleden staan al geprojecteerd (maximaal 4). Alleen het kiezen 

van de behandeling is nog nodig. De afspraken worden achtereenvolgens 

ingepland bij dezelfde stylist.  

Doorplannen van een afspraak  

Een regelmatig terugkerende afspraak kan automatisch worden ingepland voor 

een periode van maximaal 1 jaar. 

In dit voorbeeld een afspraak van Föhnen 

vastgelegd voor elke vrijdag 10:00 uur 

t/m 31-12-2019. 

 

Na het uitvoeren wordt het aantal 

afspraken bevestigd. 
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Overige 

- Verbeterde drag-drop en voorkomen onverwachte meldingen bij ELO en 

iTouch touch-screen schermen. 

- Controle op feestdagen is verbeterd (Hemelvaartsdag). 

- Bij het versturen van een afspraakbevestiging en herinnering is het tijdstip 

van de eerste behandeling aangepast met de "marge afspraakbevestiging" 

zoals aangegeven bij voorkeuren. Voorheen was dit alleen van toepassing 

bij online gemaakte afspraken. Dit is ook het geval in het e.v.t. 

opgenomen ICS bestand (kalender gegevens) 

- Een online afspraak kan geannuleerd worden m.v.b. de rechter muisknop 

op de online afspraak links van het afsprakenboek. Dit is alleen mogelijk 

indien de geprojecteerde dag overeenkomt met de datum van de online 

afspraak. 

- Voorkomen afsluiten agenda indien "zoom" beweging met de vingers 

wordt gemaakt op een touch-screen. 

- Afsprakenboek is nu geheel geschikt voor touch-screen. TAP-HOLD is nu 

identiek als rechter muisknop. 

Openingstijden / Online afspraak maken 
De beschikbare tijden op internet worden niet meer beperkt door de standaard 

openingstijden, maar door de zichtbare tijden in het  afsprakenboek. Dit geldt 

zowel huidige als het vernieuwde afsprakenboek.  

 

Voorheen was het maken van een online afspraak alleen mogelijk tussen 09:00 

en 13:00 uur, ook indien een medewerker de betreffende dag langer werkt. 

(bijv. tot 16:00 uur). 

Met bovenstaande openingstijden kan na de sluitingstijd van 13:00 uur toch 

online een afspraak gemaakt worden, mits een medewerker die dag na deze tijd 

beschikbaar is. Na 15:00 uur kan geen online afspraak meer worden gemaakt, 

ook indien de medewerker langer is ingepland. 
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Testen / activeren vernieuwd afsprakenboek 
Voordat u definitief het vernieuwde afsprakenboek activeert is het mogelijk om 

eerst even te oefenen, en te controleren of deze aan uw verwachtingen voldoet. 

Dit kan zonder dat dit gevolgen heeft voor uw actieve afsprakenboek. 

In het menu “Bestand” zijn hiervoor menu opties toegevoegd. 

 

Deze opties zijn verdwenen nadat u het vernieuwde afsprakenboek heeft 

geactiveerd. 

Importeren TEST afspraken 

Hiermee worden de afspraken van de laatste 2 maanden geïmporteerd. Dit is 

ruim voldoende om het vernieuwde afsprakenboek te vullen met afspraken. 

Het importeren kan enige tijd duren. 

 

Tijdens de import kun u de voortgang volgen. 

 

Na het importeren wordt het aantal ingelezen afspraken weergegeven. 

 

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 16 

Test vernieuwd afsprakenboek 

Hiermee kunt het vernieuwde afsprakenboek inzien, en controleren of deze aan 

uw verwachting voldoet. 

Vooraf wordt een melding gegeven. 

 

Na “Ok” heeft u gelegenheid het afsprakenboek in te zien. U mag gerust als proef 

afspraken maken, verplaatsen en annuleren. Dit heeft geen gevolgen voor uw 

eigen agenda en het online afsprakenboek. Tevens kunt u bepalen welke 

weergave voor u het beste past. (Zie instellingen via ) 
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Activeren vernieuwd afsprakenboek 

Deze stap kunt u slechts eenmalig uitvoeren. Na het activeren van het 

vernieuwde afsprakenboek is het niet meer mogelijk om het oude afsprakenboek 

in te zien. Deze handeling is definitief na uitvoering van stap 3. 

 

U dient alle stappen achtereenvolgens te doorlopen. Het converteren van alle 

(ook historische) afspraken kan geruime tijd in beslag nemen. Houd rekening 

met een tijdsduur vanaf 5 minuten tot misschien wel 1 uur. In de tussentijd 

kunt u geen gebruik maken van het afsprakenboek, kassa of 

klantkaarten. 

Een volgend stap kan alleen gestart worden na het succesvol afsluiten van de 

vorige stap.  

De volgende stappen worden doorlopen: 

1. Backup maken. (Dit duurt net zo lang als een reguliere backup maken) 

2. Conversie afspraken. De import kunt u volgen in de voortgangsbalk. 

3. Voltooien. Inschakelen van het vernieuwde afsprakenboek en SalonNet 

afsluiten. 

Herstart SalonNet. 
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Klanten 

Zoek opties aangepast 

Op verzoek van SalonNet gebruikers zijn de zoek opties van klanten uitgebreid. 

 

 
1. Op woonplaats kan nu ook gezocht worden. 

2. De leeftijd kan worden weergegeven bij de naam. 

3. Het telefoonnummer kan opgenomen worden in de kolommen. 

4. Op telefoonnummer/gsm kan ook gezocht worden. 
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Overige  

 

- Indien een af te drukken klantkaart uit meer dan 1 pagina bestaat, wordt 

ook op vervolgpagina’s de klantnaam vermeld. 

- Het versturen van een PDF factuur naar klant gaat een duplicaat nu via 

BCC i.p.v. CC.  

- Bij afdrukken van de klantkaart met recepten is de optie "Aantekeningen"  

bij kleuren en permanent standaard actief indien aangegeven bij de 

klantgegevens in de voorkeuren. 

- Bij afdruk permanentkaart wordt nu de betreffende vloeistof volledig 

afgedrukt. 

- Aanhef klant bij Familie en kind nu correct. 
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Kassa 

Voorkeur stylist bij verkopen 

Bij het afrekenen van behandelingen is de voorkeur stylist voor verkoop van 

producten standaard de stylist die afrekent. Indien een behandeling is 

geselecteerd waarbij de kassagroep de optie "Stylist is voorkeur bij  

productverkoop" actief is, wordt de betreffende stylist geregistreerd bij het 

eerstvolgende product dat wordt verkocht. 

Let op! Dit werkt alleen indien er geen sprake is van arbeidsverdeling. 

Onderstaand: Tom rekent af, Claudia heeft geknipt. 

   

Diversen 

 

- Klantkorting op verkoop van producten wordt u ook toegepast indien het 

product is gescand met de barcodescanner en de optie "Auto-scan" is 

geactiveerd. 

- Berekening restant spaarpunten verbeterd indien een klant reeds meer 

spaarpunten heeft verzameld dan toegestaan. 

- Het geprojecteerde te betalen bedrag op het klantendisplay is nu incl. het 

bedrag van openstaande rekeningen. 

- Projectie klant “attentie melding” weergeven indien dit in voorkeuren is 

geactiveerd.  

 

  

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 21 

Correctie kassabon 

Annuleren / crediteren kassabon 

Het corrigeren van de betaalwijze is al langer mogelijk in SalonNet.  

Het komt soms voor dat een behandeling dubbel of helemaal verkeerd wordt 

aangeslagen. Tot op heden was dit alleen te corrigeren door de kassabon 

nogmaals in te geven met negatieve bedragen.  

Nieuw in deze versie is de mogelijkheid de gehele kassabon in een handeling te 

crediteren via “Correctie kassabon”. 

   

Na het crediteren is een nieuwe kassabon gemaakt. 

 

Een kassabon kan maar 1x worden gecrediteerd.  

De credit kassabon zelf kan niet worden gecrediteerd of verwijderd. 

Crediteren van een kassabon is alleen mogelijk indien de betreffende dag 

afsluiting nog niet is uitgevoerd.  
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Leveranciers 

Prijsverhogingen 

Prijsverhogingen van het leverancier assortiment kan nu met ingang vanaf een 

datum in de toekomst. 

 
 

Voorraad 

Prijsverhogingen 

Prijsverhogingen van artikelen kan nu met ingang vanaf een datum in de 

toekomst. 
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Overige 

- Selectie van papierformaat A5/A4 is toegevoegd bij voorraadlijst. 

Voorkeuren 

Afsprakenboek 

Voor het vernieuwde afsprakenboek zijn een aantal extra instellingen opgenomen 

die de weergave van het vernieuwde afsprakenboek beïnvloeden. 

 

Aantal medewerkers zichtbaar 

Afhankelijk van het gebruikte beeldscherm (afmeting/schermresolutie) kan het 

zinvol zijn om het aantal gelijktijdig zichtbare medewerkers te beperken. Dit om 

te voorkomen dat de kolommen te smal worden.  Standaard staat het aantal op 

7, maar kan worden bijgesteld tot minimaal 3 en maximaal 12 medewerkers. 

Icoontjes niet weergeven 

Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt u de icoontjes met extra 

informatie per afspraak zichtbaar maken of onderdrukken. 

Met icoontjes Zonder icoontjes 
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Behandel icoontjes niet weergeven 

Indien gewenst kan weergave van de behandel icoontjes worden onderdrukt. Dit 

zijn de icoontjes voor wassen, knippen, drogen, kleuren en permanent. 

Aansluitende behandelingen niet samenvoegen 

Dit bepaalt hoe de afspraak wordt vastgelegd indien er sprake is van meerdere 

behandelingen.  

  
Kleuren + knippen, Het uitspoelen en knippen 
staat apart vermeld in het afsprakenboek. 

Dit is dezelfde behandeling. Uitspoelen en 
knippen wordt samengevoegd tot 1 blok.  

Start en eindtijd vermelden 

Indien gewenst kan weergave van starttijd en eindtijd van de behandeling 

worden aangepast. 

Start en eindtijd Alleen starttijd Geen tijden 

   

Klantnaam en behandeling op 1e regel weergeven 

Bij een grotere interval (vanaf 30 minuten), en beperkt aantal stylisten per 

datum kan de naam van de klant en de behandeling op 1 enkele regel worden 

weergegeven.  

Naam van de klant Klant naam + behandeling 
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Icoontje per kassagroep 

Per kassagroep zijn extra opties toegevoegd. 

  

Deze opties bepalen welk icoontje in het vernieuwde afsprakenboek zichtbaar is. 

De opties voor “kleuren”, “permanent” en “knippen” bepalen tevens of er sprake 

is van klant recepten. 

Behandeling Icoontje Gevolgen voor 

Wassen  --- 

Knippen  Klant recept knippen / Kassa  

Drogen/föhnen   ---- 

Kleuringen  Klant recept kleuren 

Permanent  Klant recept permanent 
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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) 

Extra betaalwijzen 

Er zijn extra vrij te benoemen betaalwijzen toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan 

"iDeal", Plaatselijke spaarkaart of winkeliersvereniging.  

  

Betaalwijzen die niet voor u van toepassing zijn, zijn eenvoudig uit te schakelen, 

en daarna niet meer zichtbaar in de kassa.   

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 27 

Kassakorting over prijsafspraak 

De "Kassakorting over prijsafspraak toestaan" is toegevoegd. Bij het afrekenen 

kan dan een dubbele korting worden toegepast. (Standaard niet aangevinkt) 

 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 28 

Minimale lengte artikel barcode 

De minimale lengte van de artikel barcode is toegevoegd (Standaard = 6). 

Producten geproduceerd buiten de EU hebben soms een kortere barcode.  

  

Afdrukken dag afsluiting 

Selectie papierformaat 

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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Afdrukken personeel omzet 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de optie beschikbaar om de omzetten 

per medewerker per behandelgroep wel of niet te vermelden op de dag 

afsluiting. 

 

Cadeaubon 

Bij "Financieel/Kassa" is een TAB met de naam "Cadeaubon" toegevoegd. 

 

Indien gewenst kan de cadeaubon nu ook als omzet geboekt worden bij  de 

kassa. Voorheen was de standaard afloop ingesteld op "Betaalmiddel". 

Let op!! Deze optie alleen aanpassen bij de overgang naar een nieuwe   

financiële periode (Maand/Kwartaal en Btw). 

Het wijzigen van deze optie heeft gevolgen voor rapportages en statistieken. 
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Voorkeur stylist per kassagroep 

Bij het afrekenen van behandelingen is de voorkeur stylist voor verkoop van 

producten standaard de stylist die afrekent. 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is per behandelgroep de optie "Stylist is 

voorkeur bij  productverkoop" toegevoegd. 

Ik de kassa wordt de betreffende stylist geregistreerd bij het eerstvolgende 

product dat wordt verkocht.  

Let op! In de kassa werkt dit niet indien er sprake is van 

arbeidsverdeling bij de betreffende behandeling. 
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Internet voorkeuren 

Verplichte voornaam/voorletters 

Invoer van de voornaam en/of voorletters bij het maken van een afspraak kan 

nu naar wens ingesteld worden. Dit geldt ook voor de controle op invoer van het 

adres, postcode en woonplaats bij het maken van een online afspraak. 

 

Financiële rapportage 

Afdrukken landscape 

De rapportage voor week/maand/kwartaal verslag 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.  

Kasverslag 

Indien er sprake is van meer dan 6 gebruikte betaalwijzen, wordt het betreffende 

verslag in landscape (laserprinter) afgedrukt. Dit om te voorkomen dat 

afgedrukte bedragen elkaar overlappen. 
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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. 

Overige 

- Bij het eerste weekoverzicht van 2019 (Begint op 31-12-2018) wordt het  

juiste BTW percentage toegepast. 

- Bij gemiddelde dagomzetten per week, is selectie van week 1 in 2019 ver-   

betert. (Deze begint op 31-12-2018) 
- Voorkomen verkeerde selectie papierformaat (A4 ipv A5) bij bepaalde type 

printers. (A5 geplaatst, maar printer drukt op A4 formaat) 

- Bij statistieken/rapportage wordt het juiste BTW percentage  toegepast, 

afhankelijk van de betreffende omzet datum. Voorheen werd per 

vergissing het actuele BTW percentage 9% gebruikt bij omzet van 2018 en 

eerder. Dat moet dan natuurlijk 6% zijn. 

 

Overige aanpassingen 
- Bij importeren gegevens vanuit PcCoiffure wordt ook de vrij in te vullen 

notitie van de klant overgenomen in SalonNet. 

- Importeren klantgegevens en recepten van softwarepakket "HairPack" 

(België) toegevoegd. 

- Indien bij de dag afsluiting sprake is van stoelhuur, wordt de omzet van 

verkopen nu ook vermeld. (Was voorheen altijd 0.00) 

- Van de automatische prijswijzigingen wordt vanaf deze versie een apart 

log bestand gemaakt in C:\SalonNet\Data\Documenten.  

- De lay-out van een afspraakbevestiging via de bon printer is aangepast, 

zodat alle tekst correct wordt afgedrukt. 

- Verbeterde controle op driveletters (C:\ F:\ K:\ etc.) of deze verwijzen 

naar lokale schijf of naar een netwerk station. Dit is met name van belang 

bij het maken van een back-up. 

- Probleem verholpen bij nieuwe upload online afsprakenboek. 

Behandelingen werden in uitzonderlijke gevallen niet goed opgestuurd. 

- De volgorde van de behandelingen op de prijslijst is nu identiek als de   

volgorde in de kassa. 
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- Het overzicht "Internet afspraken" is nu ook actief in de kantoorversie van 

SalonNet. 

- Herstel storing: Onderdeel "Systeembeheer\Controleren bestanden" is 

aangepast zodat de daadwerkelijk gerealiseerde omzet per medewerker 

correct wordt berekend. 

- Enkele kleine correcties in de Duitse vertaling. 

- Her-afdruk van de dag afsluiting op de bon printer drukt nu de bedragen 

geheel af. Het Euro teken is nu beter leesbaar. 

- Bij afdrukken van de kassabon en dag afsluiting op A5 formaat staan de 

regels een fractie dichter op elkaar. Hierdoor worden ook alle regels 

afgedrukt indien de betreffende printerinstelling een grotere boven of 

onder marge heeft. 

- Automatisch bijwerken SSL certificaat t.b.v. PIN koppeling PayPlaza 

verbeterd. 

- Daar waar de tellijst voor invoer van kasgeld wordt gebruik zijn de  

afbeelding van de euro munten en biljetten duidelijker weergegeven. 

Tevens blijft de onderlinge verhouding correct bij schermen met extra 

grote of kleine tekens. 

- Na installatie van een nieuwe ZZP versie van SalonNet is de naam van de  

stylist te wijzigen. (Voorheen standaard “Stylist”) 

- Bij betaling van een openstaande rekening (bijv. via de bank) wordt deze 

betaling niet meer geregistreerd als bezoek. 
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