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

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

  Salon software 

 

         Oktober 2020 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.93. 

Meerdere wijzigingen en uitbreidingen zijn gedaan op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

De meest actuele uitbreiding is Overzicht bezoekers. Deze drukt een overzicht 

van alle bezoekers, met tijdstip aankomst en vertrek in uw salon. 

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 3.01-002. 

 
 

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 
computer 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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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. 

 

Voorkeuren 

Uitgestelde betaling 

Op veler verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om de 

betaling van een kassabon uit te stellen. Deze betaalwijze is vanaf deze update 

standaard geactiveerd. Zie Kassa uitgestelde betaling. Wenst u daar geen 

gebruik van te maken, is deze eenvoudig uit te schakelen.  
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Vragen telefoonnummer 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om bij de 

kassa het telefoonnummer van een klant te vragen indien deze nog niet bekend 

is bij de klantkaart. 

 

Dit is een extra aanvulling op het vragen van het mobiel nummer. 
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Extra behandeltijd 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om per 

kassagroep extra behandeltijd toe te passen in het afsprakenboek. Hier is om 

gevraagd zodat afspraken iets ruimer worden gepland i.v.m. de Corona crisis, en 

de 1.5 meter economie waar we mee te maken hebben. 

 

Bij het maken van een afspraak in het afsprakenboek wordt de extra tijd 

opgeteld bij ALLE behandelingen binnen deze kassagroep.  

Extra behandeltijd Deze wordt opgeteld bij de reguliere behandeltijd.  

Extra inwerktijd Deze wordt opgeteld bij de inwerktijd van de 

behandeling, mits deze van toepassing is (groter dan 0).  

Extra extra tijd Deze wordt opgeteld bij de extratijd van de behandeling, 

mits deze van toepassing is. (groter dan 0). Denk hierbij 
aan kleuren of permanent. 

 

Let op! Indien u gebruik maakt van het online afsprakenboek, dient u de basis 

instellingen naar internet te versturen. 
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Sub behandelingen/kassa 

Tot op heden was het mogelijk om een behandeling op 2 manieren in de kassa te 

berekenen.  

1. Als standaard behandeling. 

2. Als sub-behandeling (toeslag), via de  knop in de kassa. 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om per 

behandeling te kunnen aangeven hoe deze wordt toegepast. 

 

 

B Basisbehandeling. Zichtbaar in kassa en afsprakenboek. 

T Toeslag. Alleen beschikbaar in de kassa onder de toeslagen knop  

B+T Basisbehandeling. Zichtbaar in kassa en afsprakenboek en tevens beschik        

baar in de kassa onder de toeslagen knop  

 

Hiermee vervalt de noodzaak om specifieke behandelingen dubbel in te voeren 

bij de kassagroepen.  
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Export grootboek rekeningen 

   

Bij "Financieel/Grootboekrekeningen" is een optie toegevoegd om een export te  

doen van de gebruikte grootboekrekeningen. Het export bestand wordt als 

“SalonNet_Grootboektrekeningen.txt” en “SalonNet_Grootboektrekeningen.csv” 

opgeslagen in "mijn documenten". Deze export kan gebruikt worden door uw 

boekhouder als referentie. 

Beauty kaart 

Naast de kleurenkaart, permanentkaart en knipkaart is de beauty kaart 

toegevoegd. Deze wordt bij de klant en kassa zichtbaar indien minimaal een van 

de kassagroepen is gekoppeld aan de behandeling “Beauty”. 
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Uitvoer dag afsluiting 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de standaard uitvoer van de dag 

afsluiting instelbaar gemaakt. Tevens is de optie "Dag afsluiting dubbel 

bevestigen" toegevoegd. 

   

 

Indien er sprake is van "Dag afsluiting dubbel bevestigen", dient deze expliciet 

met “JA” te worden bevestigd, voordat de knop [OK] actief wordt.  
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Automatisch afspraakherinnering versturen 

Het activeren/deactiveren van het automatisch versturen van een 

afspraakbevestiging via e-mail is nu eenvoudiger te actriveren. 
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Wijzigen teksten email afspraakbevestiging 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is het nu mogelijk om de tekst in de 

afspraakbevestiging of afspraak herinnering naar eigen inzicht aan te passen.  

 

Afspraakbevestiging: Wordt verstuurd vanuit het afsprakenboek.  

Afspraakherinnering: Wordt automatisch verstuurd mits geactiveerd, en er 

oorspronkelijk een afspraakbevestiging via email is verzonden. 

Online afspraakbevestiging: Wordt verstuurd bij het maken van een online 

afspraak.  

Hierbij zijn de volgende variabelen bekend:  

%K = Naam van de klant. (Bijv: De heer J. Janssen) 

%B = Datum, tijdstip en behandeling (Bijv: Op maandag 25 Mei 2020 om 

13:00 uur: Knippen) 

%A = Is naam, adres en telefoon van uw salon.  
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Prestatiecode 

Per behandeling is een "Prestatiecode" toegevoegd. Deze wordt gebruikt bij het 

maken van een factuur/kassabon t.b.v. de ziektekosten verzekering. 

(Haarwerken, en laser behandelingen). Deze invoer is alleen zichtbaar indien bij 

de eigenaar gegevens het ANBOS nummer is ingegeven. Bij het sturen van een 

factuur of kassabon via e-mail wordt deze prestatiecode voorafgaand aan de 

behandeling vermeld. 

 

De prestatiecode wordt alleen vermeld bij het versturen van de kassabon of 

factuur vanuit de klantenkaart/bezoeken. 
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Spaarsysteem stempelwaarde 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is het spaarsysteem uitgebreid. 

Nieuw is de afloop “Stempel tegoed”.  

 

Voor elke uitgevoerde behandeling (max 1 per kassabon per behandelgroep) 

ontvangt de klant een virtuele stempel. Deze stempel heeft een waarde. In 

bovenstaand voorbeeld € 0.75 bij knippen. 

Indien een klant een volle stempelkaart heeft, in dit voorbeeld 10 stempels, 

wordt bij het afrekenen bij het 11e bezoek een korting toegepast van 10 x € 0.75 

= € 7.50 op de betreffende behandelgroep.  
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Spaarsysteem stempelwaarde per bezoek 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is het spaarsysteem uitgebreid. 

Nieuw is de afloop “Stempel tegoed” op basis van bezoeken. Voor elk bezoek 

wordt 1 stempel gespaard, ongeacht het aantal behandelingen. 

 

Na elk bezoek ontvangt de klant een virtuele stempel. Deze stempel heeft een 

waarde. In bovenstaand voorbeeld € 0.75. 

Indien een klant een volle stempelkaart heeft, in dit voorbeeld 10 stempels, kan 

bij het afrekenen bij het 11e bezoek een korting toegepast van 10 x € 0.75 = € 

7.50 op de kassabon. De korting wordt eerst toegepast op verkoop van 

producten (indien van toepassing), en daarna op de behandelingen. 

  

mailto:info@salonnet.eu


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

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

Kasuitgave volgorde 

De volgorde van de kasuitgave kan nu naar wens worden aangepast. 

 

Met de knoppen veranderd u de positie van de geselecteerde regel. 

Deze volgorde wordt toegepast bij het ingeven van de kasuitgave. (Voorheen op 

volgorde van grootboekrekening) 
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Extra navigatieknop 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is het nu mogelijk om een extra 

navigatieknop toe te voegen aan het afsprakenboek. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld 2,3,4 of 5 weken. 

  

Zie afsprakenboek voor meer informatie. 
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Kassa 

Vragen telefoonnummer 

Deze functionaliteit is op verzoek van SalonNet gebruikers toegevoegd. 

Indien aangegeven bij voorkeuren, kan bij het afrekenen van een klant worden 

gevraagd om het telefoonnummer indien dat nog niet bekend is. 

 

Invoer van een geldig telefoonnummer is dan verplicht. 

Een telefoonnummer bestaat uit minimaal 6 cijfers. 

Het mobiel nummer bestaat uit minimaal 10 cijfers.  
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Uitgestelde betaling 

Deze functionaliteit is op veler verzoek van SalonNet gebruikers toegevoegd. 

Om meerdere kassabonnen in een keer af te kunnen rekenen was het tot op 

heden noodzakelijk om klanten te koppelen als familieleden, en af te rekenen 

met betaalwijze “Op rekening”. Nu is het mogelijk om willekeurige kassabonnen 

gelijktijdig te betalen. Hiervoor is de betaalwijze “Uitgestelde betaling” 

toegevoegd. 

 

De kassabon wordt op de gebruikelijke wijze verwerkt.  

Bij de eerstvolgende kassabon die wordt afgerekend is meteen zichtbaar dat er 

nog kassabonnen zijn die ook nog betaald moeten worden. 

 

Door op de gemarkeerde knop “i” te klikken, worden de nog te betalen 

kassabonnen in beeld gebracht.  
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Selecteer de te betalen regel met dubbelklik of met het toetsenbord (cursor 

toetsen en [Enter]). Een geselecteerde regel is kenbaar gemaakt met het groene 

vinkje. In dit voorbeeld kassabon 18931 € 16.50. Sluit af met [ok]. 

 

Merk op dat de uitgestelde betaling is toegepast, en het totaal te betalen bedrag 

is bijgewerkt. Na het verwerken van de betaling zijn beide kassabonnen betaald. 

Op de kassabon wordt de verwerking van de uitgestelde betaling vermeld. 

Icoontje voor contact betalen 

 

    

Bij betalen van een kassabon is een icoontje toegevoegd voor contant afrekenen. 

Indien deze wordt aangeklikt, wordt de betaalwijze automatisch op contant 

gezet, en het invoerveld voor bedrag wordt actief. 
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Kassabonnen in de wacht 

Alle kassabonnen in de wacht zijn nu zichtbaar voordat de medewerker begint 

met afrekenen.  

 

Het vermelde tijdstip is de tijd dat deze kassabon in de wacht is gezet. 

Maximaal 20 klanten kunnen gelijktijdig in de wacht staan. 

De tijd dat een klant aanwezig is geweest in de salon wordt nu geregistreerd per 

kassabon, mits de klant bij aankomst wordt geregistreerd als "Later afrekenen". 

Tevens wordt ook de afgerekende behandeltijd geregistreerd. Dit i.v.m. te 

verwachten toekomstige rapportage en statistieken. 

Stempelwaarde korting toepassen 

Nadat het aantal vereiste stempels is verzameld, kan de korting worden 

toegepast op de kassabon. 

   

Met een klik op    kan de korting van de stempelkaart  toegepast of ongedaan 

worden gemaakt. 

De korting wordt eerst toegepast op verkoop van producten (indien van 

toepassing), en daarna op de behandelingen. 

Indien een stempelkaart wordt “ingeleverd”, zal voor deze kassabon geen 

stempel worden gespaard. Het aantal gespaarde tempels is opvraagbaar bij de 

klantkaart. 
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Overige 

- Verbeterde selectie van verkoop artikelen indien er sprake is van een 

Touch-screen. 
- Voorkomen onverwachte melding bij afrekenen 2e knipbehandeling. 
- Voorkomen verrekening van negatief aantal spaarpunten als tegoed. 

(Dit kon alleen ontstaan na import gegevens uit Da-vinci). 

- Afdrukken behandeling kassabon verbeterd. 

- Pinkoppeling: Bij registratie pinbonnen wordt nu ook het kassabonnummer 

geregistreerd indien niet via het PIN icoontje wordt gepind. (Alleen van 

toepassing bij PayPlaza) 

- Registratie behandeltijden is aangepast indien wordt afgerekend met 

handmatig ingegeven bedrag (Geen specifieke behandeling geselecteerd). 

- De behandeltijd per behandeling wordt nu ook geregistreerd bij 

kassabonnen in de wacht. (indien later afgerekend) 

- Bij automatisch overnemen kassamedewerker als stylist wordt nu ook de 

eventuele arbeidsverdeling bijgewerkt met deze medewerker. 

- Kleine tekst correctie indien nog 2 klanten moeten afrekenen. 

- Berekening korting bedrag bij behandelingen aangepast. 

- De nieuwe spaarmethode “Stempel tegoed” wordt toegepast. Zie 

Voorkeuren voor meer informatie. 

- Het voorgegeven te betalen bedrag houdt nu ook rekening met eventueel 

openstaande rekeningen van de klant. 

- Gespaarde punten met bijbehorende waarde zijn nu ook zichtbaar indien 

de drempelwaarde voor inwisselen nog niet is bereikt. 

- Afhandelen van een kassabonnen "in de wacht" is verbeterd indien 

tussentijds de betreffende klant is samengevoegd. (intern klantnummer is 

gewijzigd)  

- Bijwerken van recepten na afsluiten van de kassa is aangepast. Indien een 

klant reeds een recept op de betreffende datum, wordt dit recept 

standaard overgenomen. 
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Klanten 

Spaarpunten per bezoek 

Bij opvragen van de bezoekdetails wordt ook het aantal gespaarde of ingeleverde 

spaarpunten weergegeven, mits van toepassing. (ingeleverde spaarpunten niet 

met terugwerkende kracht) 

 

Beauty kaart 

Naast de kleurenkaart, permanentkaart en knipkaart is de beauty kaart 

toegevoegd. Deze wordt geactiveerd indien minimaal een van de kassagroepen is 

gekoppeld aan de behandeling “Beauty”. 

  

Het gebruik van de beauty kaart is gelijk aan de andere kaarten. Na het 

afrekenen kan deze worden bijgewerkt vanuit de kassa. 
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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 worden afgeschermd. 

- Het mobiele nummer wordt niet meer voorgegeven met "06-" 

- Projectie aanhef klant verbeterd indien er sprake is van familie. (Fam 

Janssen) 

- Kleur recepten: Het kleurrecept is uitgebreid van 2 naar 4 regels. Dit op 

verzoek van SalonNet gebruikers. 

- Opschonen/verwijderen van 1 of meerdere klanten wordt nu geregistreerd 

in de logboeken. Dit om later te achterhalen wanneer welke klant is 

verwijderd. Dit logboek kan door de SalonNet helpdesk worden ingezien. 

- Zoekvenster klanten aangepast. Indien geen klant is weergegeven in de 

lijst, is de [OK] knop gedeactiveerd. (Onderhoud klanten en kassa) 

- Bij opvragen van de bezoekdetails wordt nu ook de uitgestelde betaling 

vermeld. 

- In recepten worden de stylist namen alleen weergegeven dit op dit 

moment in dienst zijn. De naam van medewerkers die niet meer in dienst 

zijn worden niet meer geprojecteerd. Dit op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

 

  

mailto:info@salonnet.eu


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

info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 25 

Afsprakenboek 

Inzetbaar in meerdere filialen 

Onderstaand is alleen van toepassing bij medewerkers die werkzaam kunnen zijn 

in meerdere filialen. 

Toevoegen medewerker uit ander filiaal 

  

De optie “Ander filiaal” is toegevoed aan het type extra werk.  

Medewerker naar ander filiaal 

  

Ook hier is de optie “Ander filiaal” is toegevoed aan het type extra werk.  
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E-mail afspraakbevestiging verzenden 

Bij invoer of wijzigen van een afspraak kan een afspraakbevestiging via mail 

worden verstuurd. 

 

Deze optie is al geruime tijd beschikbaar. Op verzoek van SalonNet gebruikers 

wordt nu gevraagd of er daadwerkelijk een afspraakbevestiging via email moet 

worden verstuurd. 
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Naam stylist zichtbaar. 

Bij invoer of wijzigen van een afspraak is ook de naam van de betreffende stylist 

zichtbaar. 

 

E-mail naar klant sturen 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om een 

eenvoudige e-mail te versturen naar een klant vanuit het afsprakenboek.  
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Extra navigatieknop 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is het nu mogelijk om een extra 

navigatieknop toe te voegen aan het afsprakenboek. Zie voorkeuren. 

In onderstaand voorbeeld is een extra knop toegevoegd voor 5 weken. 

 

Deze extra knop is zichtbaar in de dag planning én in de week planning. 

De extra knop is NIET beschikbaar in het oude afsprakenboek.  

Overige 

In het afsprakenboek zijn diverse punten verbeterd: 

- Ook in het oude afsprakenboek wordt nu de volledige klantnaam 

weergegeven. Titel, voornaam/voorletters voorvoegsel en achternaam. 

- Kleine correcties bij doorgegeven van teksten met vreemde leestekens. 

(klant naam, zoals Müller) 

- Tool tip blijft nu ook zichtbaar na afsluiten van het optie menu (rechter 

muisknop). 

- In de nieuwe kalender wordt de online afspraken meteen in "Rood" 

weergegeven indien er sprake is van een mogelijk conflict m.b.t. de 

behandeltijd (overlapping). 

- Indien tijdens het verversen van het afsprakenboek de kassa wordt 

geselecteerd blijft deze in de voorgrond na projectie van de bijgewerkte 

agenda. Voorheen verdween de kassa soms spontaan achter de agenda. 

- Doorkoppelen van stylist verbeterd van een afspraak waarbij verschillende 

stylisten een andere behandeling uitvoeren.  

- Voorkomen foutmelding bij wijzigen afspraak waarvan de gekozen 

behandeling niet meer bestaat. Deze behandeling is na het maken van de 

afspraak  verwijderd uit de behandelingen lijst. 

- Afsprakenboek reageert meteen weer op muis bediening na afdrukken   

klantkaart vanuit het afsprakenboek via het context menu. 

- Na het maken van een afspraak voor later vandaag, scrolt het 

afsprakenboek niet meer automatisch terug naar het actuele tijdstip. 

- Het afsprakenboek wordt niet meer spontaan afgesloten bij klik/sleep met  

rechter muisknop. 

- Projectie van de agenda gaat iets sneller dan voorheen. 

- Voorkomen incidenteel vastlopen afsprakenboek bij gebruik rechter 

muisknop. 

- Een verstuurde afspraakbevestiging of afspraak herinnering vermeld nu 

alle behandelingen. (Voorheen alleen de eerste behandeling) 
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- De selectie van medewerkers is verbeterd bij toewijzen van een extra 

werkdag. 

- Het openen van een afspraak (dubbelklik) direct na inlezen van een 

nieuwe datum is verbeterd. 

- Selectie medewerker bij weekplanning is aangepast.  

- Voorkomen incidentele melding indien werkschema personeel of 

openingstijden worden aangepast en het afsprakenboek zichtbaar is. 
- Algemeen: Voorkomen incidenteel verstoorde afspraakgegevens. Dit kan 

ontstaan door vertraagde schrijfacties van Windows-10. (Write-behind-

cache)  

- Tijdens de start van SalonNet is controle op het type afsprakenboek 

toegevoegd. Dit voorkomt het ongewenst omschakelen van type 

afsprakenboek. 

- Bij "Extra tijd" is de tool-tip zichtbaar indien een aanvullende opmerking 

bij  de extra tijd is ingegeven. 

- Afsprakenboek (oud): Onderdrukken pop-up melding bij start 

afsprakenboek. 

- Kleurstelling van conflicterende afspraken aangepast. Indien een 

behandeling uit meerdere blokken bestaat (bij. kleuren/knippen), en een 

van de blokken heeft een conflict, dan is de gehele afspraak in een andere 

kleur weergegeven. Nadat het laatste conflict is verholpen, krijgt de 

afspraak weer de gebruikelijke kleur. 

- Bij verplaatsten van een afspraak is de controle op de beschikbare tijd  

verbeterd. Dit voorkomt in sommige situaties de melding dat een 

behandeling niet past in de agenda, terwijl dat wel het geval is. 

- Verbeterde weergave van de pauzes in de weekagenda na wijzigen datum. 

- Verstoorde HTML in e-mail afspraakbevestiging verholpen. (Oude 

afsprakenboek). 

- Ongewenst "knipperen" van de agenda verholpen. Dit kwam voor indien 

na ca 30 seconden geen bewerking is uitgevoerd, en daarna in de agenda 

een afspraak werd geselecteerd. 

- Afdrukken afspraakbevestiging. De tijd van de afspraak wordt nu ook 

vermeld indien geen specifieke behandeling is gekozen. (Helaas niet met 

terugwerkende kracht). 

- Aangepast weergave indien afspraak is vastgelegd zonder specifieke 

behandeling. 
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Online afspraak maken 

Profielfoto’s bij maken afspraak. 

Profielfoto’s van stylisten zijn al beschikbaar bij het maken van online afspraken 

via de APP (Android en Apple). Vanaf deze update is het ook mogelijk om 

profielfoto’s van stylisten zichtbaar te maken bij online afspraak maken via de 

browser op de PC of tablet.  

Dit is te activeren via “Internet/Voorkeuren/Opties/Profielfoto stylist weergeven”. 

De profielfoto’s van de medewerkers zijn na het versturen van de instellingen 

naar internet meteen actief. 

  

Met profielfoto    Zonder profielfoto 
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Algemene voorwaarden bij maken online afspraak 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid toegevoegd om de 

leveringsvoorwaarden te bevestigen voordat online een afspraak kan worden 

gemaakt. 

  

Indien de optie “Leveringsvoorwaarden bevestigen is verplicht” is aangevinkt, 

dient de klant de voorwaarden te accepteren. Pas dan kan de afspraak bevestigd 

worden. De link “Leveringsvoorwaarden (https)” dient te verwijzen naar een 

pagina op uw eigen website.  

De bijbehorende tekst kunt u naar eigen inzicht aanpassen 

Let op! Deze optie werkt alleen voor online afspraken via uw website of 

Facebook. Bij gebruik van de App (Apple/Android)is bevestigen van de 

leveringsvoorwaarden niet mogelijk. 
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Tijdelijk online afsprakenboek deactiveren 

“Internet/Voorkeuren” heeft nu de mogelijkheid om het online afsprakenboek 

tijdelijk te deactiveren en weer te activeren. Dit kan nodig zijn indien u vooraf 

weet dat internet enige tijd niet beschikbaar is in uw salon i.v.m. geplande 

werkzaamheden van uw internet provider (KPN, Ziggo, etc.), of i.v.m. de Corona 

crisis. 

  

Via het icoontje kunt u de actuele status van het online afsprakenboek 

controleren. Is het afsprakenboek tijdelijk niet actief, kunt u vooraf aangeven 

vanaf welke datum er weer online afspraken gemaakt kunnen worden. 

De volgend melding wordt weergegeven indien het online afsprakenboek tijdelijk 

niet actief is. 

 

De tekst is naar eigen inzicht aanpassen via tab “Off-line”. 

Heeft u zelf geen internet verbinding in de salon, kan de actuele status niet 

worden opgevraagd. 
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Indicatie online status  

 Er is verbinding met Internet en het online 
afsprakenboek is actief. Klanten kunnen afspraken 

maken. 

 Er is verbinding met Internet. Klanten kunnen geen 

online afspraak maken. De “Off-line” tekst wordt dan 
geprojecteerd. 

 Er is geen verbinding met Internet. Klanten kunnen wel 
online afspraken maken (mits niet tijdelijk 

gedeactiveerd).  

 

Invoer voornaam verplicht 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is de optie "Voornaam is verplicht" 

toegevoegd. De klant is dan verplicht om bij het maken van een online afspraak 

de voornaam in te geven. Dit is alleen actief indien afspraken via de website 

worden gemaakt. Deze optie is niet actief in de Android of Apple App. 

 

Overige 

- Versturen van basisgegevens (Personeel, behandelingen, werktijden) vindt 

nu plaats in kleinere data pakketjes. Dit verhoogt de verwerkingssnelheid 

tijdens het verzenden en verwerken van de gegevens. 

- Verbinding met Internet geoptimaliseerd. Bij een eventueel ontbrekende 

agenda, ontstaan door (kleine) tussentijdse onderbrekingen in de 

internetverbinding, wordt alsnog alle benodigde informatie automatisch 

opgevraagd door de server na herstel van de verbinding. 

- De begintijd na een verplichte pauze wordt dynamisch overgenomen t.b.v. 

het optimaliseren van het online afsprakenboek. 
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- Het tijdstip dat een afspraak op internet wordt gemaakt is nu 

Geregistreerd bij de afspraak. Voorheen was dit het tijdstip dat de 

afspraak was ingelezen. 

- Bij afsluiten SalonNet wordt de verbinding met de webserver correct   

beëindigd. 

- Het maken van dagelijkse logboeken over gebruik van de agenda is nu 

standaard uitgeschakeld. 

- Logboeken van 31 dagen of ouder worden nu automatisch verwijderd.  

- Opsturen van de actuele beschikbaarheid na herstel van de internet 

verbinding is verbeterd.  

- Extra controle toegevoegd op "ONLINE" status bij online afsprakenboek.  

De benodigde tijd voor het herstellen van de verbinding wordt hierdoor 

mogelijk verkort. 

- Na het versturen van de basisgegevens naar internet is bij invoer van de  

klantgegevens de tekst "email" vervangen in "Uw emailadres". 

- De verwerking van standaard pauzes is aangepast. Indien aanvang van 

een pauze samenvalt met het begin van een dagdeel, of einde van de 

pauze samenvalt met het einde van een dagdeel, wordt deze pauze NIET 

verwerkt in het afsprakenboek. Hierdoor wordt voorkomen dat een 

werkbare periode van een medewerker niet begint of eindigt met een 

pauze. 
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Rapportage 

Overzicht bezoekers (corona triage lijst) 

Op basis van de kassabonnen zijn de bezoektijd, adres en telefoonnummer van 

de klant vermeld (mits bekend). Deze lijst is op verzoek van SalonNet 

gebruikers toegevoegd, en kan gebruikt worden als corona triagelijst. 

Indien gewenst worden de adresgegevens (straat, postcode en woonplaats) niet 

op de lijst vermeld. 

  

  

De eindtijd is het moment van afrekenen. De begintijd is het tijdstip dat de klant 

“in de wacht” is gezet, of wordt berekend o.b.v. de afgerekende 

behandeling(en). Voor dit overzicht is de minimale tijd van verblijf in uw 

vastgezet op 35 minuten. 

Let op! De behandeltijd wordt pas geregistreerd vanaf installatie van SalonNet 

versie 3.01-001. 
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Personeel 

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. 

Inzetbaar in meerdere filialen 

Soms kan een medewerker werkzaam zijn in meerdere filialen. Voor het 

registreren van de actuele werktijden is het noodzakelijk om onderscheid te 

maken tussen overwerk/snipper en ander filiaal.  

 

De optie “Ander filiaal” komt dan beschikbaar bij het invoeren van extra werktijd 

of afwezig in het afsprakenboek. 

Het aantal uren van/naar ander filiaal wordt gesaldeerd, en is zichtbaar in het 

overzicht van de uren. 
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Werkschema 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is het mogelijke werkschema verder 

uitgebreid. Dit schema is per dagdeel instelbaar. 

 

De volgende werkschema’s zijn per dagdeel beschikbaar: 

In dit voorbeeld de zaterdag. 

Werkschema Omschrijving 

Vast Werkt elke zaterdag 

Elke 2e week Werkt elke 2e zaterdag vanaf de opgegeven datum  

Elke 3e week Werkt elke 3e zaterdag vanaf de opgegeven datum 

Elke 4e week Werkt elke 4e zaterdag vanaf de opgegeven datum 

Elke 3e week vrij Is elke 3e zaterdag vrij. Dus 2 zaterdagen werken, daarna 
1 zaterdag vrij. De eerste vrije zaterdag is op de 
opgegeven datum 

Elke 4e week vrij Is elke 4e zaterdag vrij. Dus 3 zaterdagen werken, daarna 
1 zaterdag vrij. De eerste vrije zaterdag is op de 

opgegeven datum 

1e vd maand Werkt alleen op de eerste zaterdag van elke maand. 

2e vd maand Werkt alleen op de tweede zaterdag van elke maand. 

3e vd maand Werkt alleen op de derde zaterdag van elke maand. 

4e vd maand Werkt alleen op de vierde zaterdag van elke maand. 

Lst vd maand Werkt alleen op de laatste zaterdag van elke maand 

1e vd maand vrij Is elke eerste zaterdag van de maand vrij  

2e vd maand vrij Is elke tweede zaterdag van de maand vrij  

3e vd maand vrij Is elke derde zaterdag van de maand vrij  

4e vd maand vrij Is elke vierde zaterdag van de maand vrij  

Lst vd maand vrij Is elke laatste zaterdag van de maand vrij  
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Werkschema pauze 

Ook op verzoek van SalonNet gebruikers is het mogelijk op per dagdeel (elke 

dag kan uit 2 dagdelen bestaan) de pauze afzonderlijk in te stellen. Eerder was 

dit alleen mogelijk voor de gehele dag. 

  

Alleen van de actieve dagdelen is de pauze instelbaar.  

In bovenstaand voorbeeld werkt Charlie de eerste zaterdag van 09:00 tot 13:00, 

en heeft hij geen pauze. De volgende zaterdag werkt hij van 09:00 tot 17:30, en 

heeft hij alleen pauze van 11:45 tot 12:15.  
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Overige  

- In Tab "Statistieken" is de presentatie van omzetten hoger dan 9999.99 

per maand verbeterd. 

- Invoer voornaam aangepast, voorloop spaties worden automatisch 

verwijderd. 

- Na aanpassen van de openingstijden is het niet meer noodzakelijk om 

SalonNet af te sluiten en opnieuw te starten. De wijziging is meteen 

zichtbaar in het afsprakenboek. Indien er sprake is van online 

afsprakenboek, dienen de basis instellingen nog wel verstuurd te worden 

naar internet. 
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Algemeen 

Kleuren op het scherm. 

Deze functionaliteit is op verzoek van SalonNet gebruikers toegevoegd. 

De kleur van het menu, venster achtergrond en invoerveld kan naar keus worden 

ingesteld. 

   

Onderstaand twee voorbeelden : 
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Na het aanpassen van de kleuren dient SalonNet te worden afgesloten en 

opnieuw gestart om de nieuwe kleuren te activeren.  
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Ongebruikte voorraad verwijderen 
Soms is nodig om het artikelbestand te ontdoen van producten die niet meer 

gangbaar zijn. Hiervoor is een programma beschikbaar gekomen in 

systeembeheer. 

  

Klik op het groene vinkje om er een rood kruisje van te maken. Na het klikken op [OK] worden na 

bevestiging alle artikelen gemarkeerd met een rood kruisje verwijderd. 
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Overige aanpassingen 
- Afdrukken prijslijst behandelingen verbeterd. Een enkele prijs werd soms 

niet goed vermeld. 

- Bij de dag afsluiting is invoer kasgeld en tellijst ook toestaan indien er 

sprake is van een voorlopige dag afsluiting. 

- In plaats van afdrukken naar printer of scherm, kan nu ook de betreffende 

afdruk als PDF worden verstuurd via email. (Alleen naar e-mailadres 

eigenaar, mits ingegeven bij eigenaar gegevens) 

- Bij de eigenaar gegevens is de controle op IBAN bankrekening nummer 

aangepast. 

- Voorkomen incidentele foutmelding bij versturen dag afsluiting als   

PDF document via e-mail. 

- Factuur via e-mail: Op de factuur wordt nu ook het klantnummer en 

geboortedatum van de klant afgedrukt. Dit t.b.v. de zorgverzekeraar die 

deze informatie nodig heeft. 

- Systeem beheer/Controle bestanden: Automatisch herberekening dag 

totalen omzet toegevoegd van nog niet uitgevoerde dag afsluitingen. 

- Correctie kassabon: Controle op wachtwoord verbeterd. (indien van 

toepassing) 

- Leveranciers: Bij het opzoeken van voorraad is het niet meer nodig om 

vooraf het zoekargument "naam" of "barcode" te selecteren. Op beide 

eigenschappen kan gelijktijdig worden gezocht. Met name praktisch bij 

gebruik van een barcode scanner. 

- Verzekeraars: Opzoeken verzekeraars op naam is toegevoegd. 

- Afsluiten van SalonNet is verbeterd. Dit voorkomt onnodige extra 

controle van de database bij de eerstvolgende start van het programma. 

- Rapportage: Bij kwartaal/maand/week verslag is de kolom "Verkopen 

cadeaubon" duidelijker aangegeven. 

- Rapportage: Voorkomen aanmaken leeg PDF document bij maandverslag. 

- Statistieken: Voorkomen incidentele dubbeltelling omzetten. 

- Correctie kassabon: Crediteren van een kassabon verbeterd indien de 

kassabon datum eerder is dan de huidige datum. 

- Leveranciers: Voorkomen incidenteel eindeloos wachten op besteladvies. 

- Systeembeheer: Controleren bestanden corrigeert ook het afsprakenboek 

indien nodig. (bijv. na een onverwachte stroomstoring) 

- Rapportage: De optie "Email PDF document" werkt weer zoals verwacht.  

Tevens is het PDF document opgeslagen in C:\SalonNet\Data\Documenten 

- Indien het wachtwoord "demo" is, vindt er geen controle meer plaats op 

hoofd en kleine letters. Demo, DEMO, demo etc. is dan altijd ok. 

- Bij invoer van het wachtwoord zijn er geen punten meer zichtbaar. Voor 

elke ingegeven letter/cijfer in het wachtwoord wordt een punt 

geprojecteerd. Het aantal punten komt overeen met de lengte van het 

wachtwoord. 
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- Tijdens de start van SalonNet is controle op het type (oud/vernieuwd) 

afsprakenboek toegevoegd. Dit voorkomt het ongewenst omschakelen van 

type afsprakenboek. 

- Zoekvenster voorraad aangepast. Indien geen artikel is weergegeven in de 

lijst, is de [OK] knop gedeactiveerd. (Voorraad beheer en kassa) 

- Correctie kassabon: Uitgebreid m.b.t. uitgestelde betaling/overgenomen 

betaling. 

- In menu "Servicedesk" zijn de opties voor "Download update" en 

"Download hotfix" samengevoegd naar "Download update / hotfix". 
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