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  Salon software 

 

         November 2019 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.90 (juli 2019). 

Meerdere wijzigingen en uitbreidingen hebben plaatsgevonden op verzoek van 

SalonNet gebruikers. 

De meest ingrijpende aanpassing in deze update betreft het vernieuwde 

afsprakenboek. 

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 2.93-001. 

 
 

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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QR code betaalverzoek 
 

Het is nu mogelijk om een QR code met een betaalverzoek te 

vermelden op de kassabon, e-mail kassabon en PDF factuur. 

Deze code kan worden gescand door de betaal App op de telefoon 

van de klant. (SNS, RABO, ASN, ING, etc.) 

In dit betaalverzoek is opgenomen: 

- Naam bankrekeninghouder van de ontvanger.  

- IBAN rekening van de ontvanger. 

- Bedrag 

- Kassabon nummer 

De naam van de bankrekeninghouder en IBAN rekening die de betaling ontvangt 

vindt u bij “Systeembeheer\Eigenaar gegevens”.  

    

Het afdrukken het QR code betaalverzoek activeert u in de voorkeuren bij 

“Financieel/Kassa/Betaalwijzen”. 

Afdrukken van het betaalverzoek is alleen mogelijk indien u beschikt over een 

moderne bon printer of laserprinter. Tevens dient uw computer verbinding te 

hebben met het internet. 

Het betaalverzoek wordt ook weergegeven bij een kassabon of PDF factuur via e-

mail. 

Deze functionaliteit is toegevoegd op verzoek van gebruikers. SalonNet 
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Voorkeuren 

QR code betaalverzoek 

 

Het is nu mogelijk om een QR code met een betaalverzoek te 

vermelden op de kassabon, e-mail kassabon en PDF factuur. 

Deze code kan worden gescand door de betaal App op de telefoon 

van de klant. (SNS, RABO, ASN, ING, etc.) 

 

Het betaalverzoek wordt op de kassabon afgedrukt indien de betaling heeft 

plaatsgevonden op de geselecteerde betaalwijze. (In dit geval “Op rekening”)  

De volgende keuzemogelijkheden zijn beschikbaar: 

- Geen QR code betalingsverzoek afdrukken (Standaard) 

- QR code betalingsverzoek afdrukken bij betaalwijze “Op rekening” 

- QR code betalingsverzoek afdrukken bij betaalwijze “Credit card” 

- QR code betalingsverzoek afdrukken bij betaalwijze “Vrij 1” (Bank) 

- QR code betalingsverzoek afdrukken bij betaalwijze “Vrij 2” (iDeal) 

- QR code betalingsverzoek afdrukken bij betaalwijze “Vrij 3” 

(Ondernemerskaart) 
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Afsprakenboek 

Het vernieuwde afsprakenboek is uitgebreid met extra instellingen. 

 

Selectie klant bij nieuwe afspraak 

Indien actief, wordt bij het maken van een nieuwe afspraak eerst het 

selectievenster van de klanten geprojecteerd. 

Klant selectie of klantnaam is verplicht 

Indien actief: Bij het maken van een afspraak in het afsprakenboek is selectie 

van een klant verplicht, of de standaard naam “Passant” moet worden gewijzigd 

in iets anders. De naam mag niet leeg zijn. 

Indien niet actief: Het maken van een afspraak met de standaard naam 

“Passant” is toegestaan. De naam mag niet leeg zijn. 

Actieve icoontjes 

Het is nu mogelijk om aan te geven welke icoontjes zichtbaar zijn in het 

vernieuwde afsprakenboek. 
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Effectieve bezetting medewerker  

Het is nu mogelijk om in het afsprakenboek de bezetting of beschikbare tijd als 

percentage weer te geven. 

 

- Geen effectiviteit medewerker weergeven. 

Er wordt geen percentage geprojecteerd bij de naam van de medewerker. 

- Effectieve bezetting medewerker weergeven.  

De effectiviteit wordt berekend op basis van de werkzame uren van de 

betreffende dag. Pauzes tellen niet mee. 

Voorbeeld: 8 uur aanwezig, waarvan 1 uur pauze. 

Werkbare tijd is 7 x 60 = 420 minuten. 

Er zijn 2 afspraken van 30 minuten ingepland. 

De effectiviteit is dan 14.3%. 

Er wordt afgerond en de waarde van 14% wordt weergegeven. 

- Beschikbaarheid medewerker weergeven. 

De beschikbaarheid wordt berekend op basis van de werkzame uren van 

de betreffende dag. Pauzes tellen niet mee. 

Voorbeeld: 8 uur aanwezig, waarvan 1 uur pauze. 

Werkbare tijd is 7 x 60 = 420 minuten. 

Er zijn 2 afspraken van 30 minuten ingepland. 

De beschikbaarheid is dan 85.6%. 

Er wordt afgerond en de waarde van 86% wordt weergegeven. 
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Kleur horizontale lijnen 

De kleur van de horizontale lijnen in het vernieuwde afsprakenboek zijn nu naar 

wens in te stellen. 

 

Klanten dossier 

Soms is het wenselijk om van een klant een dossier of documenten map aan te 

leggen. Dit is met name van toepassing bij haarwerken.  

 

Bij de klantkaart onder financieel komt het dossier beschikbaar. 
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Afschermen functies 

Het intake formulier en het klanten dossier kan worden afgeschermd met het 

eigenaar of beheerder wachtwoord.  

 

Tellijst 1 en 2 cent verbergen 

Invoer van het aantal 1 en 2 cent muntjes bij de tellijst kan worden 

uitgeschakeld. Deze optie is alleen beschikbaar indien er sprake is van verplichte 

kascontrole. 

 

mailto:info@salonnet.eu


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

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

Kassa 

Klant is jarig 

Indien een klant jarig is op de dag van afrekenen wordt een afwijkend icoontje 

geprojecteerd. 

Klant is niet jarig Klant is jarig 

  
 

Te betalen bedrag 

Bij het totaal te betalen bedrag is nu ook het eventueel openstaand bedrag van 

gezinsleden meegerekend. 

 

Overige 

- De verwerking bij gelijktijdige betaling van openstaande rekeningen van 

gezinsleden is verbeterd. Gelijktijdig betalen van meerdere openstaande 

posten incl. de huidige behandeling is nu toegestaan. 

- De berekening van korting op artikelen/producten is verbeterd. 
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Klanten 

Haarwerken 

SalonNet heeft de mogelijkheid toegevoegd om salons die haarwerken 

verzorgen op medische indicatie beter te ondersteunen.  

Er is een intake formulier voor de klant toegevoegd. Het afrekenen van diensten 

gecombineerd met producten is mogelijk, en het maken van een factuur in 

Microsoft-Word (Mits geïnstalleerd), rekening houdend met de eventuele 

vergoedingen van de zorgverzekering. 

Onderstaande opties zijn alleen beschikbaar indien bij de eigenaar gegevens  de 

optie "Klant intake formulier" is geactiveerd.  

Voor het verder inrichten van deze functionaliteit kunt u contact opnemen met de 

SalonNet helpdesk. 

Toevoegen intake formulier 

 

 

Er is 1 intake formulier mogelijk per klant. 

 

De gegevens van het intake formulier worden gebruikt bij het aanmaken van de 

nota voor de klant, en het berekenen van de vergoedingen. 
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Factuur in Microsoft-Word 

Nadat een kassabon is gemaakt kan vanuit de klantenkaart een factuur in Word 

formaat worden gemaakt. Dit is alleen toegestaan indien er een intake formulier 

bekend is bij de klant.  

  

Selecteer het betreffende bezoek, en kies voor “Maak factuur haarwerken”. 

 

Indien nodig kunt u de factuur nog aanpassen. De factuur wordt opgeslagen in 

het SalonNet klanten dossier. 

  

mailto:info@salonnet.eu


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

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

Klanten dossier 

Soms is het wenselijk om van een klant een dossier of documenten map aan te 

leggen. Dit is met name van toepassing bij haarwerken. Hier worden 

bijvoorbeeld de facturen naar de zorgverzekering per klant opgeslagen. Deze 

optie is alleen actief indien geactiveerd in voorkeuren. 

 

In deze documenten map mag u ook PDF en Excel documenten opslaan. 

Overige 

- De invoer van netnummer en abonneenummer is samengevoegd tot een 

enkel invoerveld van het telefoonnummer. 

- De functies voor "intake formulier haarwerken" en "Inzien klant dossier" 

kan via een wachtwoord zijn afgeschermd. 
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Dag afsluiting 

Opmerking 

Tijdens de dag afsluiting is er ruimte toegevoegd om een opmerking in te geven. 

De ingegeven opmerking wordt afgedrukt op de dag afsluiting. 

   

Bulk dag afsluiting 

Onderstaande optie is toegevoegd. 

 

 
 

Deze optie om meerdere dag afsluitingen in 1x definitief uit te voeren. Dit kan 

nodig zijn, indien langere tijd de dag afsluitingen niet hebben plaatsgevonden, of 

de optie “Definitief dag afsluiting” bij “Voorkeuren\Financieel\Kassa\Financieel” 

langere tijd niet actief is geweest. 
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Tellijst 

Invoer 1 en 2 cent bij de tellijst is niet meer nodig indien deze optie in 

voorkeuren is geactiveerd.  

 

Overige 

- Indien er sprake is van meerdere dag afsluitingen per dag, wordt bij her-

afdruk alle afsluitingen van de betreffende datum afgedrukt.  
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Afsprakenboek 

Klant attentie tekst 

De klant attentie tekst wordt nu apart weergegeven bij de afspraak. Dit betekent 

dat actuele attentie teksten van de klant altijd zichtbaar zijn afspraken. Dit geldt 

ook voor afspraken die zijn gemaakt voor installatie van deze update. De 

attentietekst is ook meteen zichtbaar in het afsprakenboek, mits de ruimte 

aanwezig is om dit weer te geven. 

  

De attentietekst is ook meteen zichtbaar 

in het afsprakenboek, mits de beschikbare 

ruimte dit toelaat. 

 

 

 

 

 

Actieve icoontjes 

In het instellingen venster is het nu mogelijk om aan te geven welke icoontjes 

zichtbaar zijn in het vernieuwde afsprakenboek. 
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Weergave pauze 

Indien een medewerker een deel van de dag afwezig is (ochtend/middag) zijn de 

standaard pauzes, aangepaste pauzes en gesloten perioden binnen de afwezige 

periode niet meer zichtbaar. 

 

Standaard heeft Charlie pauze van 12:00 tot 13:00. Aangezien hij afwezig is, 

wordt de pauze niet apart weergegeven. 

Wijzigen volgorde behandeling 

De volgorde van de behandelingen wijzigen van een bestaande afspraak is 

verbeterd. Zet alle aantallen op 0. Zet en daarna het aantal weer op 1 in de 

gewenste volgorde. Selecteer “Afspraak opnieuw inplannen”. 
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Arbeidsverdeling 

Bij het maken van een afspraak is het nu meteen zichtbaar indien bij de gekozen 

behandeling sprake is van arbeidsverdeling. Indien bij het wijzigen van een 

bestaande afspraak sprake is van arbeidsverdeling, kan deze opnieuw worden 

ingepland waarbij de afzonderlijke behandelstappen apart worden ingepland. 

 

  

Nu wordt de afspraak opnieuw ingepland, rekening houdend met de arbeidsverdeling. 

  

Arbeidsverdeling 

Indien geactiveerd bij de voorkeuren, is per medewerker de bezetting of 

beschikbaarheid zichtbaar. Zie voorkeuren voor meer informatie. 
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Overige  

- In het oude afsprakenboek wordt nu de volledige klantnaam weergegeven. 

Titel, voornaam/voorletters voorvoegsel en achternaam. 

- Voorkomen beschikbaar tijdstip aan het einde van de dag na sluitingstijd. 

- Projectie salon naam in online afsprakenboek aangepast indien er sprake 

is van speciale leestekens. Denk hierbij aan ë ï ä en ö. 

- Bij de weekagenda (oude versie) is projectie van de aangepaste pauze per 

werkdag verbeterd. In sommige gevallen was alleen de standaard pauze 

zichtbaar, niet de afwijkende pauze van de medewerker. 

- Een afspraak tijdsduur van 0 minuten is niet meer toegestaan. 

- In de week agenda zijn de pauzes (handmatig of automatisch) nu correct 

weergegeven. 

- Voorkomen traag afsprakenboek indien tijdens het inlezen van een nieuwe 

datum of week met de muis wordt geklikt in het op dat moment nog 

zichtbare afsprakenboek. 

- Projectie snelheid verbeterd, minder wachttijd bij overschakelen naar 

andere datum of scherm. 

- Bij afrekenen vanuit het afsprakenboek worden nu de betreffende 

medewerkers overgenomen, ook indien er sprake is van arbeidsverdeling. 

- Voorkomen ongewenste gegevens bij uitlezen opmerkingen van de klant. 

- Bij wijzigen afspraak kan via het icoontje "printer" een afspraak 

bevestiging afgedrukt worden. Deze functionaliteit is overgenomen vanuit 

het oude afsprakenboek. 

- Indien in een afspraak meerdere keren dezelfde behandeling wordt 

gekozen, dan worden deze apart ingepland. 

- Bij afrekenen vanuit het afsprakenboek worden nu de betreffende 

medewerkers overgenomen, ook indien er sprake is van arbeidsverdeling. 

- Voorkomen incidenteel wegvallen van een dag-memo. 

- Bij versturen van de afspraak herinnering wordt de aanvangstijd van de 

afspraak gecorrigeerd met de e.v.t. ingestelde afspraak marge. (Bijv: 

14:55 ipv 15:00) 

- In het vernieuwde afsprakenboek is vastleggen van behandelingen zonder 

behandeltijd toegestaan. Deze is dan opgenomen in de kassabon bij 

afrekenen, maar heeft geen gevolgen voor de planning. 
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Online afspraak maken 

Prijzen vermelden 

Op verzoek van gebruikers is de optie toegevoegd om bij het maken SalonNet 

van een online afspraak ook de prijs te vermelden. 

 

  
 

Na het wijzigen van deze optie, dient internet te worden bijgewerkt. 

Let op!  Indien u de prijzen vermeldt op internet, is dit geen garantie dat de 

klant ook het vermelde bedrag moet betalen. De prijs wordt NIET meegestuurd 

bij het maken van de afspraak.  

Online thema 

Thema selectie t.b.v. online afspraak maken is verbeterd, een aantal thema's die 

niet meer functioneerden zijn hersteld. 
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Volgorde man / vrouw 

De volgorde van man of vrouw bij het online afspraak maken via de website kan 

worden gewijzigd. Eerst man dan vrouw, of omgekeerd. 

 

Na het wijzigen van deze optie, dient internet te worden bijgewerkt. 

Alles stylisten weergeven 

Standaard worden alleen stylisten weergegeven die op de betreffende datum 

werkzaam zijn, en beschikbaar zijn op minimaal 1 tijdstip. Het is mogelijk om 

altijd alle stylisten zichtbaar te maken, ook als deze bezet zijn, een snipperdag 

hebben of niet werken op de betreffende datum. 

   

Na het wijzigen van deze optie, dient internet te worden bijgewerkt. 

Overige 

- De volgorde van de behandelingen in het online afsprakenboek is nu gelijk 

als in de kassa en digitaal afsprakenboek. 
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Personeel 

Vaardigheden per dag 

Het toekennen van vaardigheden per medewerker is al langere tijd beschikbaar 

in SalonNet. Vanaf heden is het mogelijk om weekdag gebonden vaardigheden 

per medewerker toe te wijzen. Deze vaardigheden worden gecontroleerd bij 

het maken van een online afspraak. 

Standaard vaardigheden Vaardigheden voor dinsdag 

  
 

In dit voorbeeld knipt en kleurt Charlie elke werkdag vrouwen, mannen en 

kinderen. Behalve op dinsdag, dan knipt en kleurt Charlie uitsluitend mannen. 

Deze optie is toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

Volgorde in afsprakenboek 

Er is een nieuwe knop "Volgorde" toegevoegd in de knoppenbalk. Hiermee is het 

mogelijk om de volgorde van de medewerkers in het afspraken en online 

afsprakenboek zelf te bepalen. 

 

Met behulp van de navigatieknoppen verandert u eenvoudig de volgorde. 
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Overnemen openingstijden 

Bij het indelen van de werkweek is een knop toegevoegd om de werkbare uren 

te vervangen door de standaard openingstijden. Dit bespaart veel tijd bij invoer 

van nieuw personeel. 

 

Tevens is het maximum aantal minuten pauze per dagdeel verhoogd van 99 naar 

180. 

Wijzigingen online afsprakenboek 

Na een wijziging bij personeel (Bijv: nieuwe medewerker, gewijzigde werkuren), 

is het niet meer noodzakelijk om alle gegevens alsnog handmatig naar internet 

te sturen t.b.v. het online afsprakenboek. Dit gebeurt nu automatisch na het 

afsluiten van het personeel venster. 
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Voorraad 

Laatste inkoop/verkoop datum 

Per product is nu de laatste verkoopdatum en inkoopdatum (mits van toepassing) bekend.   
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Actiekorting 

Projectie van de actiekorting is aangepast. 

  

Zowel het bedrag als percentage zijn nu gelijktijdig zichtbaar. Uiteraard wordt 

alleen de geselecteerde korting toegepast in de kassa. 

Eigenaar gegevens 

Activeren onderdeel “Haarwerken” 

Er is een nieuwe optie "Klant intake formulier" toegevoegd. Speciaal voor salons 

die haarwerken verzorgen o.b.v. medische indicatie. Na activeren dient 

SalonNet te worden afgesloten en opnieuw gestart. 

 

Voor deze optie worden GEEN extra kosten berekend in het standaard SalonNet 

abonnement. 

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 26 

Overige 

- Verbeterde controle op IBAN rekening. Voorkomen melding "IBAN -->  

geen of ongeldige landcode" 
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Overige aanpassingen 
- In het oude afsprakenboek wordt nu de volledige klantnaam weergegeven. 

- Bij mailing is de selectie "Man", "Vrouw" is weer zichtbaar. 

- Klant recepten 

Voorkomen extra vertraging bij extreem lange teksten in rubriek 

"Opmerkingen" in kleur, permanent en knipkaarten. 

- Stabiliteit verbeterd in vernieuwd afsprakenboek bij oudere Windows 

versies. (Win-7/Win-8)  

- Verbeterde controle op beschikbaar geheugen en omvang wisselbestand. 

Dit om spontaan vastlopen computer te voorkomen. 

Bij een naderend tekort aan geheugen wordt een melding weergegeven. 

- Voorkomen incidenteel onjuiste datum bij klanten openstaande rekening.  

- Projectie van behandeling bij de verbeterd bij opvragen afspraken in de 

klantkaart. 

- Voorkomen dubbeltelling van omzetten bij statistieken indien binnen de 

betreffende periode nog niet verwerkte dag afsluitingen bekend zijn.  

- In de back-up is nu ook de configuratie van de eventuele pin koppeling 

opgenomen. 

- De lay-out van overzicht salonverbruik is nu automatisch aangepast aan 

afdruk op A4 of A5 formaat. 

- De voortgang status bij versturen nieuwsbrieven of kassabon is nu altijd 

zichtbaar totdat de laatste mail is verzonden. 

- Communicatie met internet is aangepast. Deze is nu geoptimaliseerd t.b.v. 

van de nieuwe webserver. SalonNet 
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