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  Salon software 

 

         December 2021 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 3.02 (april 2021). 

Meerdere wijzigingen en uitbreidingen zijn gedaan op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

De meest opvallende wijziging heeft betrekking op de installatie van Windows 11 

Deze update is met grote zorg samengesteld. Mocht u naar aanleiding van deze 

update opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebben, laat het ons weten. 

 

 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 2 

Inhoudsopgave 

 
Met welke versie van SalonNet werk ik nu? ........................................................................... 4 

Update zonder internet in de salon ........................................................................................... 5 

Windows XP, Windows 2000 ........................................................................................................ 5 

Windows 11 ......................................................................................................................................... 6 

Aanpassen kleurstelling .............................................................................................................. 7 

Afsprakenboek ................................................................................................................................... 8 

Verwerking pauze ......................................................................................................................... 8 

Overige aanpassingen in afsprakenboek ............................................................................. 9 

Kassa ................................................................................................................................................... 10 

Projectie spaarpunten ............................................................................................................... 10 

Overige aanpassingen in kassa ............................................................................................. 10 

Opvragen prijslijst behandelingen ........................................................................................... 11 

Voorkeuren ........................................................................................................................................ 12 

Omschrijving behandelingen .................................................................................................. 12 

Geluidsignaal bij nieuwe online afspraak .......................................................................... 13 

Registratie wijzigingen in afsprakenboek .......................................................................... 14 

Overige aanpassingen in voorkeuren ................................................................................. 14 

Verslag werkuren ............................................................................................................................ 15 

Personeel............................................................................................................................................ 16 

Naam tab “uren” gewijzigd ..................................................................................................... 16 

Ziekmelding negeren ................................................................................................................. 17 

Wijzigen standaard werktijden .............................................................................................. 18 

Overige aanpassingen in personeel ..................................................................................... 19 

Voorraad ............................................................................................................................................. 20 

Overzicht voorraad mutaties .................................................................................................. 20 

Overige aanpassingen in voorraad ...................................................................................... 20 

Klanten ................................................................................................................................................ 21 

Abonnement verwijderen ........................................................................................................ 21 

Overige aanpassingenin klanten ........................................................................................... 21 

Rapportage ........................................................................................................................................ 22 

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 3 

Inzien PDF-documenten ........................................................................................................... 22 

Overige aanpassingen in rapportage .................................................................................. 22 

Internet voorkeuren ...................................................................................................................... 23 

Afsprakenboek interval en opties ......................................................................................... 23 

Teksten ........................................................................................................................................... 24 

Overige ........................................................................................................................................... 25 

Overige aanpassingen in internet voorkeuren ................................................................ 25 

Overige aanpassingen in SalonNet .......................................................................................... 26 

 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 4 

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 3.05-001. 

 
 

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 soms 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. 

Na installatie van deze laatste update is het downloaden en installeren van een 

update ook weer mogelijk in Windows-XP. 

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 verzorgen. 
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Windows 11 
Microsoft is begonnen met de update van Windows 10 naar Windows 11. 

De bedoeling is dat iedereen met een geldige Windows-10 licentie voor eind mei 

2022 een update krijgt. De gevolgen voor SalonNet zijn gelukkig beperkt. De 

update heeft hoofdzakelijk gevolgen voor de visuele presentatie van de vensters. 

De kleurstelling van vensters en Presentatie van knoppen, vinkjes, en 

invoervelden zijn anders dan u gewend bent.  

Alle schermvoorbeelden in deze updatebrief zijn zoals weergegeven in 

Windows 11. 
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Aanpassen kleurstelling 

Het is mogelijk om de kleurstelling naar eigen inzicht aan te passen.  

 

 

 

Na het aanpassen van de kleurstelling dient u SalonNet af te sluiten en opnieuw 

te starten. 
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Afsprakenboek 

Verwerking pauze 

Tot op heden vervielen, indien handmatig een pauze werd toegevoegd, alle 

automatisch pauzes van de betreffende medewerker op de betreffende datum. 

Meestal is dit geen probleem, maar wel lastig als er sprake is van 2 pauzes, 

bijvoorbeeld op een werkdag met koopavond met 2 pauzes. (12:00-1300 en 

17:30-18:00) 

Het invoeren van een afwijkende pauze in de namiddag (17:30-18:30) zorgde 

ervoor dat de middagpauze van 11:30-1300 ook kwam te vervallen. 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is dit aangepast. 

Als nu handmatig een pauze wordt toegevoegd, vervalt alleen de automatische 

pauze indien deze 60 minuten of minder van de nieuwe pauze valt. 

Er is een pauze toegevoegd van 

15:00-15:30 de automatische pauzes 
blijven actief. Er zit meer dan 1 uur 
tussen de pauze en de automatische 

pauzes. 
 

De pauze van 17:00-18:00 is 

vervangen door de pauze van 17:30-
18:30. De automatische pauze van 
11:30-13:00 blijft staan.  
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Overige aanpassingen in afsprakenboek 

- Voorkomen dubbele weergave van de medewerker indien een afwijkende 

pauze is ingegeven, en deze medewerker onverwacht toch vrij of ziek is. 

- Optioneel keuze medewerker toegevoegd bij elke mutatie in het 

afsprakenboek. Hierdoor is traceerbaar wie een afspraak heeft gemaakt of 

verplaatst. (Zie onderhoud voorkeuren) 

- Verbeterde weergave beschikbaarheid indien aantal snipperuren op de 

betreffende dag hoger is dan de helft van het aantal te werken uren. 

- Correctie bij projectie van beschikbare medewerker indien gehele dag als 

snipperuren staat vastgelegd. 

- Correctie weergave van beschikbare medewerker indien 2 dagdelen op 1 

enkele dag van toepassing is, en 1 dagdeel wordt gesnipperd. Bijv. 09:00-

13:00 en 18:00-21:00. 

- Voorkomen incidenteel terugschakelen naar afsprakenboek na selectie 

kassa- of klanten venster. 

- Versturen afspraakbevestiging of herinnering. In de bevestiging staan alle 

behandelingen vermeld, ook indien deze in de agenda zijn samengevoegd 

tot een enkel tijdsblok. 

- Door geplande afspraken die bestaan uit meerdere behandelingen (bijv. 

knippen en föhnen) zijn nu gekoppeld. Hierdoor is het verplaatsen van een 

enkele afspraak naar een andere datum eenvoudiger. Ook na het 

afrekenen van door geplande afzonderlijke behandelingen zijn deze als 

zodanig gemarkeerd. (Helaas niet met terugwerkende kracht) 

- Indeling van de agenda is verbeterd indien er sprake is van extra 

behandeling-2 en extra tijd samenvoegen met vervolgbehandeling. 

- Berekening pauzetijd verbeterd indien afwijkende pauze is ingegeven bij 

de werkdag. Dit voorkomt afwijkingen bij het opnemen van snipperuren 

voor de gehele betreffende werkdag. 

- Automatische detectie en verwijderen van onvolledige afspraken 

toegevoegd. Deze ontstonden bij het "afwezig" zetten van een 

medewerker. Dit voorkomt een incidentele extra kolom "Eigenaar" in het 

afsprakenboek. 

- Een stylist is weer zichtbaar in het afsprakenboek vanaf de verwachte 

hersteldatum na ziekte. Voorheen was dit daags na de verwachte 

hersteldatum. 

- Voorkomen incidentele melding bij het automatisch verversen van de dag. 

Dit kwam alleen voor bij Windows-7. 

- Aangepaste weergave indien er sprake is van een afspraak bij een 

medewerker die inmiddels uit dienst is. 
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- Verbeterde controle op ingekorte werkuren. De weergave van de afwezige   

uren is verbeterd. 

- Projectie van de stylist naam is nu duidelijker weergegeven. (Zwart i.p.v. 

donkergrijs) 

- Aangepaste weergave indien er sprake is van een afspraak bij een 

medewerker die ziek of inmiddels uit dienst is.    

Kassa 

Projectie spaarpunten 

Het totaal aantal gespaarde punten van de klant is nu altijd zichtbaar indien van 

toepassing. Ook indien deze niet inwisselbaar zijn voor de behandeling of 

verkopen. Tevens is het icoontje voor verwijderen van de klant gewijzigd. 

 

 

Overige aanpassingen in kassa 

- Afhandelen betaling via abonnement aangepast. Betaalwijze abonnement 

wordt afgeboekt op eerst bekende abonnement indien voldoende saldo. 

- Controle beschikbaar abonnement saldo bij invoer betaalwijze 

abonnement. 

- Het in de kassa handmatig ingegeven kortingsbedrag wordt weer correct 

weergegeven en verwerkt. 

- Voorkomen incidenteel onverwachte melding bij afrekenen behandelingen 

waarbij sprake is van arbeidsverdeling. 

- Venster verkoop producten werd soms te klein weergegeven waardoor de 

knop "Toevoegen" niet zichtbaar was. (Bij beeldschermen met 4:3 

verhouding) 

- De [Ok] knop bij invoer van het te betalen is nu ook actief tijdens invoer 

van het te betalen bedrag. Hierdoor hoeft bij het bedrag de [Enter] of 

[Tab] toets niet meer te worden gebruikt om de [Ok] knop te activeren. 

- Afdruk kassabon: Verwijzing via de QR-code naar de online afspraken app 

is aangepast. De QR-code en link is aangepast naar de nieuwe app voor 

klanten om online afspraken te maken. Dit geldt voor Android en voor Ios 

(Apple). 

- Alleen medewerkers die ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de salon 

kunnen afrekenen. Indien een medewerker een snipperdag heeft, staat 

deze niet meer in het rijtje met kassamedewerkers. 
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- Voorkomen dat de knop "Betalen" incidenteel niet actief is in de ZZP versie 

van SalonNet. 

- Mits een bon printer er geschikt voor is, kunnen er 2 kassaladen 

gelijktijdig aan gekoppeld worden. Dit is alleen van toepassing indien op 1 

computer twee afzonderlijke SalonNet administraties zijn geïnstalleerd. 

Elke administratie heeft dan ook een eigen kassalade.  

Opvragen prijslijst behandelingen 
Bij het opvragen is meteen zichtbaar of de betreffende behandeling wordt 

afgedrukt op de prijslijst. Via een muisklik is de afdrukoptie eenvoudig aan te 

passen. Op afdruk prijslijst van behandelingen worden alleen de prijzen 

afgedrukt waarbij de optie "Prijslijst" is aangevinkt. 

  

Druk op het printertje om de prijslijst af te drukken  
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Voorkeuren 

Omschrijving behandelingen 

Bij wijzigen van de behandeling is een aparte omschrijving beschikbaar voor de 

extra tijd en de 2e extra tijd.  

  

In het afsprakenboek worden deze extra teksten weergegeven. 

Zoals in bovenstaand voordbeeld: De behandeling bestaat uit: 

Behandeling Tekst in afsprakenboek 

Kleuren Kleuren knippen toner 

Inwerktijd  

Uitspoelen/knippen/Toner zetten Knippen en Toner zetten 

Inwerktijd  

Uitspoelen/drogen Uitspoelen en drogen 

 

Indien de omschrijving bij de extra tijd niet wordt ingevuld, dan wordt in het 

afsprakenboek de standaard omschrijving weergegeven. 

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 13 

  

Geluidsignaal bij nieuwe online afspraak 

Er is een mogelijkheid om een geluidsignaal te geven zodra online een nieuwe 

afspraak wordt gemaakt, ook indien het afsprakenboek niet op de voorgrond 

staat. Deze optie is toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 
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Registratie wijzigingen in afsprakenboek 

Soms is het wenselijk dat bij elke wijziging in het afsprakenboek wordt 

vastgelegd welke medewerker deze doorvoert. Dit is van toepassing bij het 

maken van nieuwe en wijzigen van bestaande afspraken, pauze, extra tijd etc. 

Dit kan worden geactiveerd bij de toegangsrechten. Deze uitbreiding is 

toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

 

Overige aanpassingen in voorkeuren 

- De knoppen "Toevoegen" en "verwijderen" bij de abonnementen zijn nu 

altijd zichtbaar, ook indien de optie wijzigen niet actief is.  

- Bij wijzigen van abonnementen, is het aanpassen van alleen de 

abonnement einddatum ook toegestaan. 

- Berekenen arbeidsverdeling bij behandelingen houdt nu ook rekening met 

de 2e extra tijd. 
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Verslag werkuren 
Op verzoek van SalonNet gebruikers is dit overzicht toegevoegd. Hiermee is in 1 

overzicht zichtbaar hoeveel uren er zijn gewerkt en wanneer er sprake is van 

vrije uren of overwerk. 

  

Het is gebruikelijk om dit overzicht op basis van een maand af te drukken. Het is 

mogelijk een afwijkende periode te selecteren.  

 

 

De roodgekleurde uren geven aan dat er een afwijking is van de standaard te 

werken uren. De specificatie van de afwijkingen staan onder aan het overzicht 

vermeld.  

Dit overzicht is ook beschikbaar via “Onderhoud/personeel” knop . 
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Personeel 
Enkele controles en teksten zijn aangepast. 

Naam tab “uren” gewijzigd 

Om verwarring te voorkomen is in tab “Uren” is de naamgeving van het 2e 

tabblad gewijzigd van “Uren” naar “Vrij / Overwerk / Vakanties / Ziek / 

Overzicht”. 

 

  

mailto:info@salonnet.eu


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  
info@salonnet.eu, www.salonnet.eu Pagina 17 

Ziekmelding negeren 

De vraag "Is <naam medewerker> nog ziek?" bij de start van SalonNet kan 

worden onderdrukt. Met name van belang indien een medewerker een verwachte 

hersteldatum heeft die wat verder in de toekomst ligt.  

Bij de uren "Verwachte hersteldatum" is de optie "Ziekmelding negeren bij start 

SalonNet" toegevoegd. Indien aangevinkt, wordt tot aan de verwachte 

hersteldatum de vraag "Is <naam medewerker> nog ziek?" niet meer gesteld. 
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Wijzigen standaard werktijden 

Indien er bij een medewerker de werktijden wijzigen gebeurt dat meestal vanaf 

een specifieke datum. Vaak komt het voor dat de betreffende medewerker al een 

voorschot hierop heeft genomen, en in de agenda al de extra dagen heeft 

ingepland, of snipperuren opgenomen. 

Via de aangegeven knop (bezem) kunnen alle aanpassing vanaf de aangegeven 

datum of vanaf vandaag worden verwijderd i.v.m. het gewijzigde werkschema. 

Alleen overuren, snipperuren en tijd-voor-tijd uren worden dan verwijderd. 

Eventueel ingegeven vakanties blijven geregistreerd. 
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Overige aanpassingen in personeel 

- Verbeterde controle op ARBO-instellingen (datum dienstverband) bij 

opsturen stylisten naar internet t.b.v. online afsprakenboek. 

- Invoer van een voornaam bij de medewerker is verplicht. Het achteraf 

leeg maken van een voornaam is niet meer toegestaan. 

- Op de snipperkaart staan nu ook de vakantie uren vermeld. 

- Bij invoer van een vakantie of bijzonder verlof wordt gecontroleerd of er in 

de betreffend periode sprake is van overwerk of snipperuren. Indien dit 

het geval is kan na bevestiging deze extra uren in 1x worden verwijderd in 

de betreffende periode. 
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Voorraad 

Overzicht voorraad mutaties 

Op verzoek van SalonNet gebruikers is dit overzicht toegevoegd. 

 

 

 

Overige aanpassingen in voorraad 

- Voorkomen lange wachttijden indien er voorraadmutaties zijn van 

medewerkers die inmiddels zijn verwijderd uit het personeelbestand. 
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Klanten 

Abonnement verwijderen 

Sinds de vorige update van SalonNet is het mogelijk dat een klant meerdere 

abonnementen heeft. Op verzoek van SalonNet gebruikers is de mogelijkheid 

toegevoegd om een actief abonnement te verwijderen. 

 

Let op! Het abonnement wordt definitief verwijderd. Een eventueel 

tegoed aan saldo of knipbeurten gaat verloren.    

Overige aanpassingenin klanten 

- Invoer/selectie van de klant taalkeuze is alleen actief indien er sprake is 

van meer dan 1 taal. 

- Bij het definitief verwijderen van een klant worden ook de eventuele 

abonnementen verwijderd, ongeacht resterende saldo. 

- Indien het abonnement saldo handmatig wordt gewijzigd naar 0.00, wordt 

gevraagd of het abonnement meteen moet worden verwijderd. 

- Abonnementen waarbij het saldo 60 dagen 0.00 bedraagt worden 

automatisch verwijderd. Deze controle vindt plaats op de eerste werkdag 

van de maand.   
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Rapportage 

Inzien PDF-documenten 

Indien er PDF-documenten zijn gemaakt is het vaak lastig om deze terug te 

vinden. In het rapportage menu is nu eenvoudig de juiste map te openen waar 

de PDF-documenten zijn opgeslagen. 

 

Overige aanpassingen in rapportage 

- De uitvoer is aangepast zodat deze beter leesbaar is bij schermvoorbeeld. 

Tevens is de indeling aangepast zodat deze beter past op de verschillende 

merken printers waarbij de marges op A4 niet gelijk zijn. 

- Bij alle rapportages is het mogelijk om een PDF-bestand aan te maken. 

- Selectie uitvoer printer/scherm verbeterd bij afdrukken omzetoverzicht.
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Internet voorkeuren 
De schermindeling is geheel herzien. Hierdoor is het eenvoudiger om de online 

afsprakenboek parameters en teksten te beheren.  

Afsprakenboek interval en opties 

Dit bevat de basis instellingen van het online afsprakenboek en keuzeopties van 

invoervelden. 
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Teksten 

Dit bevat alle teksten voor het online afspraak maken en de app. 

 

Navigatie Tekst op de navigatie knoppen. 

Labels Bij invoer adresgegevens van de klant. 

Meldingen Algemene meldingen of foutmelding. 

Bedankt Tekst nadat de afspraak is gemaakt. 

Off-line Tekst indien online afspraak maken (tijdelijk) is uitgeschakeld. 

Email Email bericht dat de klant ontvangt nadat de afspraak is gemaakt. 
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Overige   

Technische instelling voor de links t.b.v. van uw website. 

Deze past u aan in overleg met SalonNet. 

 

 

Overige aanpassingen in internet voorkeuren 

- De teksten en kleurconfiguratie van het oude online afsprakenboek zijn 

vervallen. 

- Het maximumaantal afspraken dat het optimaliseren van het online 

afspraak maken aanstuurt, is gewijzigd van 5 naar 99. 

- Alle teksten zijn nu ook in te geven in de talen Duits, Engels en Frans. 

- De tekst voor de knop "Stylist" kan worden aangepast.  

- Alle teksten zijn nu ook in te geven in de talen Duits, Engels en Frans. 

- Bij "Afsprakenboek/opties" is de optie "Elke gekozen stylist is voorkeur" 

toegevoegd. Dit betekent, indien geactiveerd, dat elke online afspraak een 

voorkeur afspraak is, tenzij er sprake is van een gecombineerde 

dagagenda. 
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Overige aanpassingen in SalonNet 
- Wizard: Voorkomen incidentele foutmelding bij Onderhoud\Wizard 

snelstart. 

- Algemeen: Bij Klanten, personeel, Voorraad en mailing is de selectie van 

afbeeldingen uitgebreid. De volgende beeldformaten zijn nu ondersteund:  

jpg, jpeg, png, bmp en gif. 

- Algemeen: Vernieuwde TeamviewerQS toegevoegd t.b.v. online 

ondersteuning. 

- Algemeen: Download update weer mogelijk op Windows XP en Windows 

2000. 

- Algemeen: Voorkomen dat een venster incidenteel "onzichtbaar" wordt na 

gebruik van de Windows toets combinatie <Windows>+<D>. 

- Algemeen: Het BEEP spaarsysteem is uit de kassa, voorkeuren en 

rapportages verwijderd. 

- Algemeen: Verbeterde controle op invoer wachtwoord eigenaar indien 

beheerder wachtwoord gelijk is aan "demo"  

- Algemeen: Beveiligde internetverbinding via SSL vindt nu plaats via het 

meest recente en veiligste TLS 1.3 protocol. Dit is van toepassing voor het 

online afsprakenboek. 

- Dag afsluiting: Telling betaalwijze abonnementen en verkochte 

abonnementen staan nu apart vermeld. Voorheen was deze als 

totaaltelling opgenomen wat soms wat verwarring veroorzaakte. 

- Dag afsluiting: Afdruk dag afsluiting op de bonnenprinter is verbeterd. De 

telling van het totaal contant bedrag was soms niet juist indien er sprake 

is van kascontrole met vermelding van beginkas en eind kas. 

- Email factuur: In de PDF-factuur is nu geheel in hetzelfde lettertype en 

grote. 

- Indien bij het maken van een PDF-factuur een fout is ontstaan, wordt de 

gebruiker geïnformeerd. Voorheen was het niet altijd duidelijk of de PDF- 

factuur correct was aangemaakt. 

- Financieel verslag: Bij de week/maand/kwartaal verslagen wordt 

gecontroleerd of op de laatste werkdag van de betreffende periode ook 

daadwerkelijk omzet is geboekt. Indien nodig wordt om een extra 

bevestiging gevraagd. 

- Back-up: Bij teruglezen back-up in de kantoorversie wordt de locatie voor 

opslag van het exportbestand financieel niet meer overschreven. Dit 

voorkomt het onnodig steeds opnieuw selecteren van de export locatie bij 

het financieel verslag. 

- Back-up: Maken/inlezen reservekopie verbeterd indien er sprake is van 

meerdere administraties op dezelfde kassacomputer/ netwerk.    Voor elke 

administratie is nu een eigen back-up map beschikbaar.     

- Pinkoppeling: Snellere reactietijd bij start transactie. 
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- Voorraad: Het voorraad overzicht kan nu ook als pdf-document worden 

gemaakt. 

- Algemeen: Het is mogelijk een tweede administratie op dezelfde computer 

te hebben. Dit is een gescheiden administratie met gescheiden klanten, 

personeel en kassa. 

- Email rapporten: Bij de eigenaar gegevens is een apart email adres 

opgenomen voor het verzenden van rapportages. Dit om problemen te 

voorkomen bij het versturen van berichten met Ziggo of Gmail als 

afzender. Standaard is het email adres ingevuld als     

noreply.naamvanuwsalon@salonnet.nl 

- Algemeen: Installatieprogramma’s voor update zijn vanaf nu 

gecertificeerd. Dit voorkomt eventuele manipulatie of beschadiging door 

derden. (Virussen of wormen) 

- Leveranciers: Verbeterde controle op IBAN-rekeningnummer (BIC code) 

- Kassalades: Aansturing van 2e kassalade is nu mogelijk indien deze wordt 

aangestuurd door een Epson of Star bon printer. (Niet bij alle modellen). 

Dit is met name van belang indien er sprake is van gescheiden 

administraties. 

Let op! Een aangepaste bedrading van de kassalade is noodzakelijk. 
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