
SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 1 

  Salon software 

 

         April 2021 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 3.01  (oktober 2020). 

Meerdere wijzigingen en uitbreidingen zijn gedaan op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

De meest ingrijpende uitbreiding heeft betrekking op abonnementen.  

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 3.02-001. 

 
 

Inlezen update 

Indien uw computer is verbonden 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 
computerleverancier), 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. 

 

Windows XP, Windows 2000 
Windows-XP en Windows-2000 wordt niet meer ondersteund door online 

ondersteuning. Een bericht wordt weergegeven i.p.v. een Engelstalige 

foutmelding. Tevens is downloaden van een update via "Servicedesk/Download 

update" niet meer mogelijk. Voor zover mogelijk kan de laatste update worden 

ingelezen via onze website.  

https://update.salonnet.eu/download/UpdateSalonNetXP.exe 

Of via www.salonnet.nl/downloads , Laatste SalonNet Hotfix voor Windows-

XP/Windows-2000. 

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. 

Om problemen te voorkomen is het raadzaam om zo snel mogelijk uw 

computer te voorzien van de meest recente Windows versie. (Windows 

10)  

 

Is uw computer niet geschikt voor Windows 10, kan SalonNet een 

geschikte computer voor u leveren. 
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Abonnementen 
Op verzoek van SalonNet gebruikers is het onderdeel abonnementen uitgebreid.  

Er zijn nu “standaard” abonnementen die verkocht kunnen worden. Tevens is het 

mogelijk dat een klant gelijktijdig meerdere abonnementen heeft. Bijvoorbeeld 

een knip en ook een kleur abonnement. Per abonnement wordt het saldo en de 

historie bijgehouden.  

Actieve abonnementen worden automatisch geconverteerd na installatie 

van deze update. Op basis van deze klant abonnementen worden basis 

abonnementen aangemaakt. Het is raadzaam om na installatie deze te 

controleren en eventueel te corrigeren.  

De basis abonnementen beheert u bij “Onderhoud/voorkeuren” in 

Commercieel/Abonnementen. 

Per klant zijn de abonnementen in te zien. Zie Onderhoud klanten. 

Kassa 

Indien een klant 2 abonnementen heeft, bijvoorbeeld 1 voor knippen en 1 voor 

kleuren, dan wordt het abonnement toegepast voor zover van toepassing op de 

betreffende behandelgroepen. 

Het abonnement wordt na het afrekenen apart bijgewerkt.  
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Verkoop abonnement 

Het verkopen van een abonnement is aangepast.  

Na het kiezen van de klant kan het gewenste basis abonnement wordt 

geselecteerd. 

 

De klantgegevens en details van het abonnement worden weergegeven. 

 
 

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om deze naar wens aan te passen. 

Na betaling is het abonnement vastgelegd bij de klant.  

Via  kiest u uit de beschikbare abonnementen. 
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Klanten 

 

Bij de klant is elk actief abonnement in te zien. Een klant kan gelijktijdig 

meerdere abonnementen hebben. Bijvoorbeeld een voor knippen en een voor 

kleuren. 

 

Door een dubbelklik op het abonnement zijn de details en historie zichtbaar. 
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Voorkeuren 

Abonnementen 

SalonNet kent nu basis abonnementen. Minimaal 1 basis abonnement dient 

bekend te zijn om een abonnement te kunnen verkopen.  

 

Het meest gebruikte type abonnement is met korting. In bovenstaand voorbeeld 

krijgt de klant 10% korting op knippen en drogen, en betaald daarvoor € 180,-. 

Bij elke behandeling krijgt de klant 10% korting. Het dan alsnog te betalen 

bedrag wordt in mindering gebracht op het reeds betaalde bedrag. 

Let op! Een verkocht abonnement wordt gezien als omzet. Hierover dient u BTW 

af te dragen.  

U kunt kiezen om het verkochte abonnement niet als omzet te zien, maar als 

betaalmiddel (vooruit ontvangen gelden/voorschot).  In dat geval wordt de btw 

pas afgedragen bij het afrekenen van een behandeling met abonnement. Dit is 

officieel niet toegestaan volgens de belastingdienst. Gebruik van deze 

mogelijkheid is voor uw eigen risico. 
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Extra inwerk en behandeltijd 

Tot op heden was het mogelijk om een behandeling in de agenda in te delen als 

behandeling, pauze, behandeling. Bijvoorbeeld: kleuren, inwerken, uitspoelen. 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is dit uitgebreid met een extra pauze en 

behandeling.  

 

Bijvoorbeeld: 

• 30 minuten kleur inzetten.  

• 30 minuten inwerktijd. 

• 45 minuten uitspoelen + knippen + toner. 

• 15 minuten inwerktijd. 

• 15 minuten uitspoelen. 

  

 

 

 

Let op! Deze optie is alleen beschikbaar bij het vernieuwde 

afsprakenboek. 
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Loskoppelen agenda venster 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is deze mogelijkheid toegevoegd. Indien 

actief kan het venster afsprakenboek verplaatst worden naar een tweede 

scherm, zodat deze altijd zichtbaar blijft. Dit is alleen zinvol inden er meerdere 

beeldschermen zijn aangesloten op uw computer. 
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Extra icoontjes afsprakenboek 

In het afsprakenboek zijn nu extra icoontjes beschikbaar voor “Vrouw”, “Man” en 

“Kind”. 

 

Deze icoontjes zijn uiteraard alleen zichtbaar in het nieuwe afsprakenboek. 

Overige aanpassingen 

- In Financieel/Grootboek rekeningen/omzet is de tool tip aangepast bij 

rekeningen voor de vrije betaalwijzen. 

- Er zijn grootboekrekeningen toegevoegd voor omzet abonnementen (btw 

vrij, laag en hoog) 

- Tool tip van de grootboekrekening houdt rekening met de ingegeven 

omschrijvingen van de betaalwijzen. 

- Een herstelde grootboekrekening naar “standaard” is nu meteen zichtbaar 

in het overzicht. 

- In overige/diversen is de optie "Back-up toegestaan op extra werkstation"   

toegevoegd. (Standaard niet aangevinkt) 

- Aanpassingen in de behandelingen worden na afsluiten van het voorkeuren 

venster meteen doorgevoerd in het online afsprakenboek. Het (nogmaals) 

opsturen van de basis instellingen naar internet is niet meer noodzakelijk. 

- De breedte van de datumkolommen bij "Commercieel/kortingsacties" zijn 

aangepast. 
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Internet voorkeuren 

Vernieuwd online afsprakenboek 2021 

Het online afspraak maken is vernieuwd en heeft een meer eigentijdse 

uitstraling. Deze is tevens aangepast voor de nieuwste versies van de browsers 

(Chrome, Microsoft Edge, Firefox en Safari). Ook werkt deze beter op de 

nieuwere tablets en mobiele telefoons. Op basis hiervan komt binnenkort ook 

voor Android en Apple een nieuwe APP beschikbaar met identieke visuele 

presentatie.  

Sterk verouderde versies van browsers (bijvoorbeeld Internet Explorer) 

worden niet meer ondersteund voor het maken van een online afspraak. 

In een overgangsperiode zijn zowel de huidige versie als de vernieuwde versie 

2021 van het online afspraak maken beschikbaar. Vanaf 1 augustus 2021 

vervalt de oude versie. 

Versie tot 1 augustus 2021 

 

Deze is standaard na installatie van de laatste update. Na 1 augustus 2021 zal 

de keuze voor de lay-out voor het maken van een online afspraak automatisch 

overschakelen naar de versie van 2021. 
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Versie 2021 

 

Met de bovenstaande kleurinstellingen ziet het online afspraak maken er als volgt 

uit: 

 
Kies voor man of vrouw 

 

 
Stap 1: Kies behandeling en voorkeur 

stylist. 

  
 
Stap 1a: Kies behandeling 

 

 
Stap 1b: Kies voorkeur stylist 
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Stap 2: Kies datum 
 

 

Stap 3: Kies tijdstip/stylist. 

  

 
Stap 4: Bevestigen met klantgegevens 
 

 
Resultaat 
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Kleurstelling 

De kleurstelling is geheel naar eigen inzicht aan te passen.  
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Door op de betreffende kleurknop te klikken, kunt u deze aanpassen. 

Het gehele kleurschema in een keer aanpassen is ook mogelijk via de knop 

“Selecteer basiskleur”.  In dit voorbeeld wijzigen we groen voor blauw. 

 

Dit resulteert in onderstaande kleur.  

 

Nu blijkt dat de basiskleur nog iets te donker is, en deze willen we iets lichter 

maken.   

  

Dit resulteert in onderstaande kleur. 

 

Na het opsturen van de instellingen naar Internet zijn de nieuwe kleuren meteen 

actief voor het online afspraak maken en voor de APP. Onderstaan het resultaat. 
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Binnenkort: Vernieuwd APP online afsprakenboek 2021 

Ook de APP voor Android en Apple is vernieuwd De kleurstelling en presentatie is 

identiek aan het online afspraak maken. Het online afspraak maken is vernieuwd 

en heeft een meer eigentijdse uitstraling. Uw klanten die al gebruik maken van 

de oude App, krijgen mogelijk automatisch een update. 

In sommige situaties dient uw klant de oude APP zelf te verwijderen en de 

nieuwe APP te installeren via de App-store of Play-Store. 

Na installatie van de update dient de saloncode opnieuw te worden 

ingegeven. 

Na installatie van de update krijgt de klant op zijn telefoon de volgende 

schermpjes: 

 Na invoer van de saloncode en selectie van 

woonplaats en adres, kan er meteen een online 

afspraak worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra de vernieuwde APP beschikbaar is, ontvangt hierover een apart 

bericht. 
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Ritsen afspraken 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is deze mogelijkheid toegevoegd.  

Indien meerdere stylisten werkzaam zijn op dezelfde dag, zijn uitsluitend 

afwisselend beschikbare tijden te boeken. Dit voorkomt dat een specifieke 

medewerker wordt vol gepland, terwijl andere medewerkers niets de doen 

hebben. Zodra iedereen bezet is, komen alsnog de overige tijdstippen 

beschikbaar voor de klanten om online een afspraak te maken. 

De optie "Aantal dagen ritsen toepassen" (bijv. 2) geeft aan dat de eerste 2 

dagen (vandaag en morgen) het ritsen niet wordt toegepast. 
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Onderstaand een voorbeeld waarbij het afsprakenboek geheel vrij is.  

Zonder ritsen Met ritsen 

  

 

Zodra alle medewerkers op de standaardtijden zijn voorzien van afspraken, 

komen de tussenliggende tijden automatisch beschikbaar.  

In de salon zelf zijn uiteraard wel alle vrij tijdstippen beschikbaar om een 

afspraak te maken. 
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Profielfoto 

Soms wordt de foto van de stylist niet scherp genoeg weergegeven bij het 

maken van een onljne afspraak. 

Vaak is dit het geval indien de opname van een te grote afstand is gemaakt. Het 

is raadzaam om een foto te maken zoals bij een pasfoto gebruikelijk is. 

Toch kan het soms nodig zijn om de foto iets scherper te laten weergeven. Dat 

via onderstaand voorbeeld. 

 

Let op! Bij een verhoogde beeldkwaliteit neemt het maken van een online 

afspraak iets meer tijd in beslag. Bij het maken van een afspraak op een mobiel 

apparaat (telefoon/tablet) kan dit merkbaar als vertragend worden ervaren.  
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Tijdelijk deactiveren online afsprakenboek 

De mogelijkheden om het afsprakenboek tijdelijk te deactiveren zijn uitgebreid 

n.a.v. de Corona crisis. Deze optie was eerder ook al beschikbaar, maar is nu 

verder verfijnd. 

Online afsprakenboek tijdelijk uitgeschakeld 

  

Klanten kunnen online geen afspraak maken t/m 19 januari 2021. 

Vanaf 20 januari is het online afspraak maken weer mogelijk.  

In SalonNet is de status van internet als volg aangegeven: 

  

Indien een klant online een afspraak wil maken wordt de volgende tekst 

weergegeven. 

 
 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 24 

Online afsprakenboek is actief, maar tijdelijk geblokkeerd  

 

 

Klanten kunnen wel een afspraak maken, maar alleen en datum kiezen na 20 

januari 2021.  

Hierdoor voorkomt u de extra werkzaamheden om het afsprakenboek per dag, 

per medewerker te blokkeren, of om alle medewerkers “vakantie” of “bijzonder” 

verlof te geven bij een eventuele lock-down. 

Ook is het eenvoudig om de datum aan te passen indien gewenst. 

In SalonNet is de status van internet als volg aangegeven: 
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Leveringsvoorwaarden 

Tijdens het maken van een online afspraak is het mogelijk dat een klant akkoord 

moet gaan met de algemene leveringsvoorwaarden alvorens de online afspraak 

wordt vastgelegd. 

De tekst en eventuele link naar een internetpagina met algemene voorwaarden 

van uw salon zijn naar eigen inzicht te bepalen. 

 

Via de knop “Test leveringsvoorwaarden” controleert u de betreffende pagina.  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 26 

Vrije start tekst 

Aan het begin bij het maken van een afspraak is er ruime om een vrije tekst 

weer te geven.  

   

Deze tekst wordt online alleen weergegeven indien de keus “Man”, “Vrouw” en/of 

“Kind” actief is. 
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Call-back URL 

Deze optie maak het mogelijk de gegevens van een online afspraak door te 

sturen naar een andere website.  Deze optie is alleen gebruiken na overleg met 

SalonNet en uw webserver beheerder. Neem contact op met SalonNet voor een 

beschrijving en het bijbehorende protocol. 
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Kassa 

Wijzigen product 

Bij verkoop van producten is net nu mogelijk om een reeds toegevoegd product 

te wijzigen.  

Selecteer het gewenst product, en kies “Wijzigen”  

 

De prijs, korting aantal en medewerker kan worden aangepast. 

Voorheen diende een product eerst te worden verwijderd en vervolgens weer 

worden toegevoegd. 

Overige aanpassingen 

- Voorkomen dat na een stroomstoring evt. dubbele klantbezoeken (datum 

+ tijd) werden verwijderd. Dit kwam incidenteel voor indien eerste een 

abonnement is afgerekend, en daarna meteen (in dezelfde minuut) een 

behandeling werd afgerekend in de kassa. 

- Bij afrekenen zoekt de kassa automatisch het bijbehorende abonnement 

indien van toepassing bij de betreffende behandeling en klant. 
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- Verkoop abonnement: Bij verkoop abonnementen is een enkele klik op de 

medewerker voldoende om een abonnement te verkopen. (Voorheen 2x of 

3x klikken noodzakelijk) 

- Afdrukken omschrijving op kassabon verbeterd. Soms werd de 

behandelgroep afgedrukt i.p.v. de behandeling. 
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Afsprakenboek 

Registreren pauze 

Bij het registreren van een nieuwe pauze is een invoer van de eindtijd 

toegevoegd. Zo is het niet meer nodig om achteraf de eindtijd van betreffende 

afspraak met de muis aan te passen. 

In dit voorbeeld wordt om 12:00 pauze 

ingepland. Uiterlijk tot 13:00 omdat daar al 

een afspraak is gepland. 

 

 

 

 

 

 

Registreren zakelijke afspraak 

Bij het registreren van een zakelijke afspraak is een invoer van de eindtijd 

toegevoegd. Zo is het niet meer nodig om achteraf de eindtijd van betreffende 

afspraak met de muis aan te passen. 

In dit voorbeeld wordt om 10:00 een 

zakelijke afspraak ingepland.  

Ook is een extra regel als omschrijving 

toegevoegd. 
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Registreren extra tijd 

Bij het registreren van extra tijd is invoer van de eindtijd toegevoegd. Zo is het 

niet meer nodig om achteraf de eindtijd van betreffende afspraak met de muis 

aan te passen. 

In dit voorbeeld wordt om 10:45 extra 

tijd ingepland.  

Ook is een extra regel als omschrijving 

toegevoegd, deze is dan zichtbaar in 

het afsprakenboek. 

 

 

 

Registreren afwezig 

Bij het registreren van afwezigheid is invoer van de eindtijd toegevoegd. Zo is 

het niet meer nodig om achteraf de eindtijd van betreffende afspraak met de 

muis aan te passen. 

In dit voorbeeld is de medewerker 

afwezig vanaf 11:30.  

Er een omschrijving toegevoegd, deze 

is dan zichtbaar in het afsprakenboek. 

 

 

 

 

Wijzigen bezetting 

Bij wijzigen bezetting is zichtbaar of bij het betreffende ingeplande dagdeel van 

een medewerker sprake is van overwerk, tijd voor tijd of basis werkdag. 
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Instellingen 

Extra icoontjes 

Toegevoegd zijn icoontjes voor Man, vrouw en kind. Deze activeert u via het 

afsprakenboek instellingen. 

 

Kies voor “Instellingen opslaan” om deze definitief vast te leggen. 

Het aantal gelijktijdig zichtbare icoontjes in een afspraak is uitgebreid van 3 naar 

6. 
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Correctie hoogte agendaregel 

Soms komt het voor dat een volledige dag agenda net niet past op het scherm. 

Door de hoogte van de agendaregel iets te corrigeren heeft u de mogelijkheid om 

de presentatie van de agenda beter te laten aansluiten op uw scherm. 

 

Een correct van -5 t/m -1 maakt de agendaregel minder hoog. 

0 = standaard hoogte. 

Een correct van 1 t/m 5 maakt de agendaregel hoger. 

De ideale instelling dient u proefondervindelijk te bepalen. 

Kies voor “Instellingen opslaan” om deze definitief vast te leggen. 
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Overige aanpassingen 

- Na het verplaatsen van een afspraak naar een andere datum, wordt ook 

de bijbehorende opmerking bijgewerkt met “Verplaatst van DD-MM-JJJJ  

UU:MM Stylist”. 

- Voorkomen "per vergissing" verplaatsen van afspraken na afsluiten van 

het optiemenu. (Te lang vasthouden van de linkermuisknop) 

- Na selectie van een volgende afspraak vanuit de klantenkaart, wordt het 

afsprakenboek meteen bijgewerkt. 

- Omschakelen agenda van dag naar week en weer terug verbeterd. 

- Indeling van het afsprakenboek is dynamisch gemaakt t.b.v. wisselende 

beeldformaten.  

- Het maximumaantal gelijktijdig zichtbare online afspraken is uitgebreid 

van 10 naar 20, mits de ruimte op het scherm beschikbaar is. 

- Cosmetische correctie indien de breedte van het beeldscherm minder is 

dan 1200 pixels. De knoppen worden niet meer overschreven door de 

eventuele tekst van de feestdag. 

- De nieuwe online afspraken zijn beter zichtbaar op beeldschermen smaller 

dan 1200 pixels. De minimale schermresolutie voor het afsprakenboek is 

1024x768. 

- Indien een touchscreen wordt gebruikt, is naar boven en beneden swipen 

toegevoegd in de dag- en weekagenda. 

- In de kooltip wordt expliciet gemeld indien het een voorkeursafspraak 

betreft. 

- In de tool tip van de afspraak staat de start en eindtijd van de behandeling 

vermeld. 

- Onmiddellijk (automatisch) afdrukken van een afspraakbevestiging is weer 

geactiveerd. 

- Voorkomen vreemde melding indien de "F1” op het toetsenbord wordt 

geklikt. 

- Correcte weergave in agenda bij een afspraak voor een medewerker 

waarbij het dienstverband inmiddels is verlopen. (Medewerker uit dienst) 
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Personeel 

Wijzigen volgorde stylisten. 

Wijzigen van de volgorde waarin de medewerkers zichtbaar zijn in het 

afsprakenboek kan al langer gemakkelijk gewijzigd worden. Vanaf deze update 

zijn nu ook de stylisten zichtbaar die pas later in dienst komen.  

Onderstaande afbeelding is gemaakt op 30-12-2020. 
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Aangepaste pauze 

Bij specificatie van de aangepaste pauze is ook de dag van de week vermeld 

(maandag, dinsdag, etc.) 

  

Specificatie aangepaste uren 

Bij specificatie van de aangepaste werkuren is bij de datum, ook de dag van de 

week vermeld (ma,di,wo,do,vr,za,zo). 
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Rapportage 

PDF Documenten 

Indien gewenst kan bij de overzichten ook een Pdf-document worden 

aangemaakt. Deze Pdf-documenten zijn terug te vinden in: 

Officiële versie C:\Salonnet\Data\Documenten 

Kantoor versie C:\SalonNetKantoor\Data\Documenten 

Demonstratie versie C:\SalonNetDemo\Data\Documenten 

        

Voorraad 

Overzicht dag verkopen medewerkers 

Van een opgegeven periode wordt een rapportage gemaakt van de verkochte 

producten. Per product is de omzet en de medewerker zichtbaar die het verkocht 

heeft. Dit overzicht is op verzoek van SalonNet gebruikers toegevoegd. 
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Mailing klanten 

Selectie kleur- en permanent kaarten 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is een extra selectie op klanten met een 

kleurenkaart en permanent kaart toegevoegd.  

 

In bovenstaand voorbeeld selecteert u alle klanten die in 2020 de salon hebben 

bezocht en tevens 1 of meerdere kleurenkaarten hebben.  
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Selectie op spaarpunten  

Op verzoek van SalonNet gebruikers is een extra selectie op klanten met een 

gespaard aantal spaarpunten toegevoegd.  

 

In bovenstaand voorbeeld selecteert u alle klanten die in 2020 de salon hebben 

bezocht en tevens tussen 1 en 100 haarpunten hebben gespaard. De naam van 

de gespaarde punten (in dit geval “Haarpunten”) kunt u aanpassen in de 

voorkeuren bij “Commercieel/Spaarsysteem”. 
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Overige aanpassingen 
- In "omzet overzicht" is wisselende selectie van medewerker/alle 

medewerkers verbeterd. 

- Afsprakenboek: Een medewerker wordt niet meer "ziek" weergegeven bij 

een datum voor de 1e dag van de ziekmelding. 

- Kassa: Bij afrekenen vanuit het afsprakenboek wordt de behandeltijd van 

de afgerekende behandeling nu ook geteld t.b.v. het rendement overzicht. 

- Kassa: De knop "Lade open" werd incidenteel niet getoond terwijl er wel 

een Kassalade was aangesloten. 

- Leveranciers: Projectie foutjes zijn hersteld na wijzigen of toevoegen van 

een product. 

- Openingstijden: Berekening pauze in minuten verbeterd. 

- In de dag afsluiting is de telling van de verkochte abonnementen en 

betaling behandelingen via abonnement verbeterd. Hierdoor is de dag 

afsluiting beter leesbaar indien er op 1 dag zowel een abonnement is 

verkocht als er via abonnement is afgerekend. 

- Verbeterde controle bij afsluiten SalonNet. (Niet afsluiten tijdens 

bijwerken basisgegevens/agenda naar Internet) 
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