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  Salon software 

 

         Juni 2022 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 3.05-001 (28 december 2021). 

Meerdere wijzigingen en uitbreidingen zijn gedaan op verzoek van SalonNet 

gebruikers. 

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

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

De meest ingrijpende aanpassing in deze update zijn: 

- Uitbreiding van het maximumaantal kassagroepen van 9 naar 12. 

- Mogelijkheid voor SMS-afspraakherinnering. 
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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 4.00-002e. 

 
 

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 7, Windows 2000 
Windows-XP, Windows-7 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/7/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 of Windows 11)  

 

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

geschikte computer voor u leveren. 
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Windows 11 
Microsoft is al ver gevorderd 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 heeft gehad. 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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Wijzigen kleurstelling 

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

 

 

 

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

starten. 
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Uitbreiding aantal kassagroepen 
 

Het maximumaantal kassagroepen is uitgebreid van 9 naar 12. Dit heeft geleid 

tot aanpassingen in de volgende onderdelen:  

- Voorkeuren\Kassagroepen 

- Voorkeuren\Commercieel\Abonnementen 

- Voorkeuren\Commercieel\Spaarsysteem 

- Voorkeuren\Financieel\Grootboek rekeningen\Omzet 

- Voorkeuren\Overige\Diversen\Behandeling volgorde 

- Voorkeuren\Overige\Afsprakenboek\Kleuren 

- Kassa 

- Afsprakenboek 

- Online afspraak maken via de browser 

- Online afspraak maken via de APP 

- Dag afsluiting 

- Statistieken\Omzet behandelingen 

- Rapportage\Omzet overzicht 

- Rapportage\Week-, maand-, kwartaal-, periodeverslag. 

Voorkeuren\Kassagroepen 

Standaard zijn er 3 “Overige” kassagroepen toegevoegd. Deze kunt u naar eigen 

inzicht van naam wijzigen en voorzien van behandelprijzen. Standaard zijn deze 

niet actief in het afsprakenboek of kassa. Zet het vinkje bij “Actief” om deze 

zichtbaar te maken. Herstart van de kassa is noodzakelijk na het activeren van 1 

of meer extra kassagroepen. 
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Voorkeuren\Commercieel\Abonnementen 

De extra kassagroepen zijn naar wens te activeren per abonnement. Bij de reeds 

bestaande abonnementen zijn de extra kassagroepen standaard niet geactiveerd. 

  

Voorkeuren\Commercieel\Spaarsysteem 

De extra kassagroepen zijn naar wens te activeren voor het gewenst 

spaarsysteem. Bij de extra kassagroepen is het spaarsysteem standaard niet 

actief. 
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Voorkeuren\Financieel\Grootboek rekeningen\Omzet 

Voor de extra kassagroepen zijn extra omzetrekeningen toegevoegd. Deze 

worden gebruikt bij exporteren van de journaalposten naar de boekhouding. 

  

Voorkeuren\Overige\Diversen\Behandeling volgorde 

Voor de kassa en afsprakenboek zijn de extra kassagroepen toegevoegd. 

Hiermee kunt u bepalen op welke volgorde de kassagroep in de kassa of 

afsprakenboek wordt weergegeven.
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Voorkeuren\Overige\Afsprakenboek\Kleuren 

Indien gewenst kan in het afsprakenboek de kleur voor een afspraak van de 

extra kassagroep worden aangepast. 
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Kassa 

De extra actieve kassagroepen zijn toegevoegd aan de kassa. Hierdoor wordt het 

kassavenster hoger. Het is mogelijk dat dit niet past op uw huidige beeldscherm. 

Neem contact op met de SalonNet helpdesk, mogelijk kunnen we het probleem 

voor u verhelpen.  
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Afsprakenboek 

Bij het maken/wijzigen van een nieuwe afspraak zijn de extra actieve 

kassagroepen toegevoegd. Hierdoor wordt het afspraakvenster hoger. Het is 

mogelijk dat dit niet geheel past op uw huidige beeldscherm. Neem contact op 

met de SalonNet helpdesk, mogelijk kunnen we het probleem voor u verhelpen. 
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Online afspraak maken via de browser/App 

Nadat u de kassagroep heeft geactiveerd, en voorzien van behandelingen, wordt 

het online afspraak maken meteen bijgewerkt.  Dit geldt voor de browser en 

voor de App. 
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Dag afsluiting 

De indeling van de dag afsluiting afdruk is aangepast. Specificatie per 

kassagroep is uitgebreid, en de tabel met omzet per medewerker is gedraaid.  
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Statistieken\Omzet behandelingen 

De statistiek per medewerker/behandelingen is uitgebreid van 9 naar 12 

kolommen. De nieuwe kassagroepen staan rechts vermeld. 
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Rapportage\Omzet overzicht 

De indeling van het omzetoverzicht is aangepast. Specificatie per kassagroep is 

uitgebreid, en de tabel met omzet per medewerker is gedraaid.  
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Rapportage\Week-, maand-, kwartaal-, periodeverslag 

Bij het vermelden van de journaalposten voor de financiële administratie ziet u 

de omzet voor de extra kassagroepen, mits er sprake is van omzet.  

Deze posten zijn ook opgenomen in het exportbestand dat eventueel wordt 

verstuurd naar de boekhouder. 
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SMS Afspraak herinnering 
Vanaf deze update is het mogelijk om klanten een SMS te sturen met een 

afspraakherinnering. Alleen klanten waarvan het mobiele nummer begint met 06 

krijgt een SMS-afspraak herinnering. 

Voorkeuren\Overige\Afsprakenboek\SMS 

De tekst die de klant op zijn telefoon via SMS ontvangt kunt u aanpassen. Met 

behulp van speciale tekens kunnen standaard teksten tussengevoegd worden. U 

bepaalt zelf wie van uw klanten een SMS ontvangt, alleen dames, heren of 

iedereen. 

 

De afzender wordt vermeld bij de SMS. Hier mag u uw mobiele nummer 

invoeren, of een korte naam. Deze mag niet langer zijn dan 11 tekens. 
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Het SMS bericht mag niet langer worden dan 160 tekens. Dit is beveiligd om te 

voorkomen dat het bericht wordt verdeeld over 2 of meer SMS berichten. De 

kosten voor een enkel bericht zou dan verdubbelen! Controleer het bericht met 

de knop [Voorbeeld] 

  

 

Tevens geeft u aan in welk tijdvenster een SMS wordt verstuurd. In dit geval niet 

eerder dan 08:00 en niet later dan 20:00. SalonNet berekent het SMS-tijdstip op 

basis van datum/tijd afspraak, ingestelde herinneringstijd en minimale SMS-tijd. 

Is de afspraak binnen 48 uur bij het maken van de afspraak, wordt geen SMS 

verstuurd. 

Met [Controleren SMS herinneringen] worden alle toekomstige afspraken 

gecontroleerd en eventueel een nieuw SMS-tijdstip berekend (na eventuele 

gewijzigde SMS-tijden) en klaargezet voor verzending. 

 Let op! Alleen SMS berichten die nog NIET zijn verstuurd worden 

gecontroleerd. 
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Voorkeuren\Kassagroepen 

Per behandelgroep is het aantal uren dat voorafgaand aan de afspraak een Sms-

afspraakherinnering moet worden gestuurd in te stellen. Dit geldt voor ALLE 

behandelingen in deze kassagroep. 0 Uur is geen SMS verst uren. 

 

Het is mogelijk om per afzonderlijke behandeling een afwijkende SMS-tijd in te 

stellen via [Wijzigen]. 
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Berekenen SMS-tijdstip afspraakherinnering 

Voor het berekenen van het SMS-tijdstip worden meerdere gegevens gebruikt. 

- Tijdstip van begin van de behandeling. 
- Tijdstip dat de afspraak wordt gemaakt. 
- SMS-tijd (uren vooraf) van de gekozen behandeling. 
- Minimale tijd (uren) tussen maken van de afspraak en begin van de 

behandeling. (Bijv. 48 uur) 
- Minimale tijdstip verzenden SMS. (Bijv. 1 uur vooraf) 
- Periode dat de SMS verstuurd mag worden. (Bijv. tussen 08:00 en 20:00 

uur) 

In onderstaande voorbeelden gaan we uit van het volgende: 

- Er wordt geen SMS gestuurd indien de afspraak binnen 48 uur 

voorafgaand aan de behandeling wordt gemaakt. 

- Als er een SMS bericht wordt verstuurd, dan is dat tussen 08:00 uur en 

20:00 uur. 

- Er wordt geen SMS gestuurd in het laatste uur voor start van de 

behandeling.  

- De SMS-tijd voor de gekozen behandeling is 3 uur 

Voorbeeld 1 

Op zaterdag 4 juni om 12:30 uur wordt een afspraak gemaakt voor dinsdag 7 

juni om 13:00 uur voor knippen.  

De afspraak is meer dan 48 uur vooraf gemaakt. 
 

De SMS-tijd van de behandeling is 3 uur (groter dan 0) 
 

Berekende SMS-tijd  Di 7 jun 

10:00 uur 

De SMS-tijd is later dan 08:00 
 

De SMS-tijd is eerder dan 20:00 
 

Het SMS bericht wordt verstuurd op de berekende SMS-tijd Di 7 jun 
10:00 uur 

 

Voorbeeld 2 

Op dinsdag 7 juni om 12:30 uur wordt een afspraak gemaakt voor woensdag 8 

juni om 16:00 uur voor knippen.  

De afspraak is minder dan 48 uur vooraf gemaakt. 
 

Er wordt geen SMS bericht verstuurd.   
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Voorbeeld 3 

Op zaterdag 4 juni om 12:30 uur wordt een afspraak gemaakt voor woensdag 8 

juni om 08:30 uur voor knippen.  

De afspraak is meer dan 48 uur vooraf gemaakt. 
 

De SMS-tijd van de behandeling is 3 uur (groter dan 0) 
 

Berekende SMS-tijd  Wo 8 jun 
05:30 uur 

De SMS-tijd is later dan 08:00 
 

De SMS-tijd wordt ingesteld op 08:00 uur. De SMS-tijd is meer dan 
1 uur voorafgaand aan de behandeling. 

 

De SMS-Tijd wordt ingesteld op Di 7 juni om 20:00 uur.  

Het SMS bericht wordt verstuurd op de berekende SMS-tijd Di 7 jun 

20:00 uur 

 

Voorbeeld 4 

Op vrijdag 3 juni om 09:30 uur wordt een afspraak gemaakt voor vrijdag 10 juni 

om 10:00 uur voor kleuren. De SMS-tijd is 12 uur. 

De afspraak is meer dan 48 uur vooraf gemaakt. 
 

De SMS-tijd van de behandeling is 12 uur (groter dan 0) 
 

Berekende SMS-tijd  Do 9 jun 
22:00 uur 

De SMS-tijd is later dan 08:00 
 

De SMS-tijd is eerder dan 20:00 
 

De SMS-Tijd wordt ingesteld op Do 9 juni om 20:00 uur.  

Het SMS bericht wordt verstuurd op de berekende SMS-tijd Do 9 jun 
20:00 uur 

 

Voorbeeld 5 

Op vrijdag 3 juni om 09:30 uur wordt een afspraak gemaakt voor vrijdag 10 juni 

om 18:30 uur voor kleuren. De SMS-tijd is 12 uur. 

De afspraak is meer dan 48 uur vooraf gemaakt. 
 

De SMS-tijd van de behandeling is 12 uur (groter dan 0) 
 

Berekende SMS-tijd  Vr 10 jun 

06:30 uur 

De SMS-tijd is later dan 08:00 
 

De SMS-Tijd wordt ingesteld op Vr 10 juni om 08:00 uur. De SMS-
tijd is meer dan 1 uur voorafgaand aan de behandeling. 

 

Het SMS bericht wordt verstuurd op de berekende SMS-tijd Vr 10 jun 
08:00 uur 
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Sms-afspraakherinnering controleren. 

Bij het maken van een nieuwe afspraak wordt gecontroleerd of de klant een SMS 

ontvangt met een afspraakherinnering. Bij het wijzigen van een afspraak is de 

status van deze SMS weergegeven bij de afspraak. 

 

 

Er wordt geen SMS verstuurd 

 
Er staat een SMS klaar voor verzending.  

 

Een SMS bericht is inmiddels verzonden naar de klant. 

 

Door op de knop te drukken wordt aanvullende informatie betreffende de SMS 

weergegeven. 
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Verplaatsen/annuleren afspraak 

Bij het verplaatsen/annuleren van een afspraak wordt gecontroleerd of er sprake 

is van een SMS-afspraakherinnering. 

Mocht deze al verstuurd zijn wordt u geïnformeerd dat de klant al een afspraak 

herinnering heeft ontvangen. 

Klantenkaart 

Indien een klant Sms-berichten van een afspraak herinnering niet wil ontvangen, 

kan dat in de klantenkaart worden aangegeven. 
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Salon portal 
Met de salon portal heeft u de mogelijkheid om thuis op uw PC of tablet het 

afsprakenboek en/of klantenkaarten in te zien. Ook kunt u zelf afspraken maken, 

verplaatsen of annuleren. 

Per medewerker controleert u de toegang tot de salon portal m.b.v. een 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

De salon portal is beschikbaar voor diegene dit ook gebruik maken van online 

afspraak maken.  

De computer in de salon dient te zijn ingeschakeld en SalonNet dit te zijn gestart 

om gebruik te kunnen maken van de salon portal.  

Ook dient de optie “Salon portal” in uw licentie te zijn geactiveerd. Neem 

hiervoor contact op met SalonNet. 

Deze optie is beschikbaar zodra onze websitebouwer de werkzaamheden 

heeft afgerond. Zodra dit het geval is, wordt u geïnformeerd. 
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Afsprakenboek 

Opzoeken afspraken 

Een nieuwe optie "Zoeken afspraak" is toegevoegd. Op naam of e-mailadres kan 

een afspraak wordt opgezocht. Alleen nieuwe afspraken (vandaag en later) 

kunnen worden opgezocht.  

 

Na selectie van een afspraak wordt dag agenda ingelezen. 

E-mail afspraakherinnering 

Tot op heden kreeg een klant alleen een afspraakherinnering via e-mail als 

tijdens het maken van een afspraak een ook afspraakbevestiging via e-mail was 

verstuurd. Alleen bij online gemaakte afspraken was dit standaard. 

Vanaf deze versie wordt altijd een afspraakherinnering gestuurd, ook indien de 

klant geen bevestiging heeft ontvangen. 
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Overige  

- In de weekplanning werd een medewerker soms onterecht als aanwezig 

weergegeven, ondanks dat deze een snipperdag heeft opgenomen. 

- In de weekagenda zijn ook medewerkers te selecteren die in de toekomst 

in dienst komen. 

- Afspraken van ziekgemelde medewerkers zijn weer zichtbaar. 

- Na zoeken en selectie van een afspraak, wordt de dag aanduiding (Ma, Di 

etc.) en de eventuele feestdag aanduiding weergegeven conform de 

geselecteerde afspraak. 

- Alsnog weergave van afspraken indien medewerker het vaste werkschema 

heeft aangepast en op de betreffende datum geen werkbare uren zijn. 

- Keuze medewerker die de handeling uitvoert is op basis van de werkzame 

medewerkers van het beschikbaar personeel van vandaag. 

- Het weeknummer in de dag agenda is weer zichtbaar. 

- Invoer pauze/vrij aangepast zodat altijd een eindtijd kan worden 

geselecteerd, ook indien de agenda niet verder doorloopt dan de 

sluitingstijd van de salon. 

- Voorkomen onverwachte melding bij verplaatsen afspraak waarvan de 

behandeling inmiddels is verwijderd bij de kassagroepen. 

- Bij controleren/vergelijken klantgegevens wordt het telefoon- en mobiele 

nummer van de klant weergegeven. Dit vereenvoudigt het controleren van 

het op internet ingegeven mobiele nummer t.b.v. de SMS-

afspraakherinnering. 
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Voorkeuren 

Wijzigen behandelprijzen 

Het is nu nog eenvoudiger om de afzonderlijke prijzen van de behandelingen aan 

te passen. Bij de kassagroepen is een nieuwe knop toegevoegd voor deze 

functie. 

 

Vul eerst de datum waarop de nieuwe prijs moet worden berekend. Een datum 

van vandaag zal de nieuwe prijs meteen activeren. Dubbelklik op de nieuwe prijs 

om deze aan te passen. De prijsdatum wordt dan automatisch ingevuld. 
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Aparte afzender emailadres 

Vanaf deze versie is het mogelijk om per email functie een apart emailadres te 

gebruiken als afzender. Tevens is het mogelijk om een test-email te sturen van 

elke functie.  

  

Test verzenden email berichten 

Stuur test berichten naar uw eigen email adres, zodat u kunt controleren of het 

bericht ook wordt ontvangen. Soms kan het even duren voordat het bericht ook 

daadwerkelijk wordt ontvangen. 

Afspraakbevestiging 

De afspraakbevestiging wordt eerst naar de SalonNet webserver gestuurd. Deze 

verstuurt op zijn beurt de email naar de ontvanger. 

Nieuwsbrief 

Het versturen van een nieuwsbrief wordt verzorgd door de email-server van uw 

internetprovider of van uw eigen website.  
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Let op! Het aantal email berichten dat u tegelijk kunt versturen naar 

verschillende ontvangers is soms beperkt. Raadpleeg bij twijfel (meer dan 100 

nieuwsbrieven tegelijk) eerst de beheerder/helpdesk van uw email-server.  

Rapportages 

Een rapportage wordt eerst naar de SalonNet webserver gestuurd. Deze 

verstuurt op zijn beurt de email naar de ontvanger. 

Overige  

- Weergegeven details van de kassagroep wordt altijd correct weergegeven, 

ook indien er sprake is van een verkleinde weergave van SalonNet (90% / 

95%) op een PC/Laptop met beperkte schermresolutie.       

- "Overzicht kashandelingen" wordt het nettobedrag correct weergegeven 

indien er sprake is van cadeaubonnen of abonnement. 

- In wijzigen behandeling is de berekening omzetverdeling aangepast indien 

er sprake is van een 2e extra behandeltijd. 

- Herstellen standaard rekening en tooltip bij financieel 

grootboekrekeningen aangepast. 

- Prijzen van behandelingen zijn ook te wijzigen indien geen kassa module is 

geactiveerd. Dit i.v.m. vermelden prijzen bij online afspraak maken. 
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Voorraad 
Het is nu nog eenvoudiger om de afzonderlijke prijzen van de producten aan te 

passen. 

Leveranciers 

Bij de leveranciers is een nieuwe knop toegevoegd voor deze functie. 

Alleen van producten die gekoppeld zijn aan de betreffende leverancier kan de 

verkoopprijs worden aangepast. 

 

Vul eerst de datum waarop de nieuwe prijs moet worden berekend. Een datum 

van vandaag zal de nieuwe prijs meteen activeren. Dubbelklik op de nieuwe prijs 

om deze aan te passen. De prijsdatum wordt dan automatisch ingevuld. 
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Voorraad 

Bij de voorraad is een nieuwe knop toegevoegd voor deze functie. 

Alleen van producten die gekoppeld zijn aan de betreffende leverancier kan de 

verkoopprijs worden aangepast. 

 

Vul eerst de datum waarop de nieuwe prijs moet worden berekend. Een datum 

van vandaag zal de nieuwe prijs meteen activeren. Dubbelklik op de nieuwe prijs 

om deze aan te passen. De prijsdatum wordt dan automatisch ingevuld. 
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Overige aanpassingen in SalonNet 

Kassa 

- Voorkomen dat omzet wordt geboekt op medewerker "Eigenaar". Dit kon 

voorkomen indien er sprake is van arbeidsverdeling bij een toegevoegde 

behandeling via de "+" toets in de kassa. 

- Wegschrijven wijzigingen in de klantkaart vanuit de kassa aangepast. De 

knop [Ok] slaat de wijzigingen ook op, ook als het "groene vinkje" niet is 

aangeklikt. 

- Positioneren knop "Verkoop cadeaubon" aangepast o.b.v. aantal actieve 

kassagroepen. Dit voorkomt overlappen met een ander knop. 

- Voorkomen dat betaalscherm incidenteel blokkeert bij invoer pinbedrag 

0.00, nadat een eerdere pinbetaling van dezelfde kassabon is verwerkt op 

de pinautomaat. 

Klanten 

- Vanuit de klantkaart is het nu mogelijk om 1 enkele afspraakbevestiging te 

sturen voor alle toekomstige afspraken. Dit kan via e-mail en via afdruk 

naar de printer.  

- Een eerder ingegeven telefoonnummer en/of mobiel nummer kan ook 

geheel verwijderd worden. 

- De datum "Laatste bezoek" bij de klantenkaart wordt ook bijgewerkt als 

een recept wordt toegevoegd. 

- Nu wordt een juiste melding gegeven indien het telefoonnummer minder 

dan 6 cijfers bevat. 

- Nu wordt een melding gegeven indien het mobiele telefoonnummer niet uit 

10 cijfers bestaat, of niet begint met 06. 

- Bij het opvragen van de abonnementen zijn de omschrijvingen van 

kassagroep 11 en 12 weer geheel leesbaar. 

- Afdrukken klantkaart is verbeterd indien er sprake is van spaarsysteem 

met stempels per kassagroep. 

Voorraad 

- De knoppen bij leveranciers t.b.v. bestellen en wijzigen voorraad zijn nu 

synchroon met de geselecteerde bestelregel. 

- Tekstfoutje hersteld. "Lvranciers" --> "Leveranciers" 

Personeel 

- Voorkomen melding “schrijffout” bij “is weer beter”melden indien 

medewerker langer dan 99 dagen ziek is geweest. 

Dag afsluiting 

- Een rekenfout in de totaaltelling is hersteld indien korting is toegepast op 

behandelprijs bij het definitief door verwerken. 

- Selectie uitvoer naar printer/scherm aangepast. 

- Voorkomen incidentele melding bij afdrukken naar bon printer. 
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Rapportage 

- In pdf-rapportage naar de boekhouder wordt op de laatste pagina weer de   

journaalposten weer vermeld. 

- De e-mail naar de boekhouder wordt vanaf heden verstuurd door de 

SalonNet server. Het is nu niet meer noodzakelijk om de SMTP-gegevens 

van uw internetprovider in de SalonNet voorkeuren in te voeren. 

- Bij het versturen van de journaalposten naar de boekhouder kan ook een 

CC gestuurd worden naar de salon. Tevens wordt het e-mail bericht als 

HTML gestuurd, en wordt naast het CSV-bestand ook het PDF-document 

van het week- maand-, kwartaal-, jaarverslag meegestuurd. 

- In de journaalpost staat nu apart vermeld welke omzet door de 

stoelhuurder(s) is gerealiseerd. Dit is inclusief btw van behandelingen en 

verkopen. 

- Ook van de omzetoverzichten is het maken van PDF-documenten 

mogelijk. Deze worden geplaatst in "Mijn documenten\SalonNet". 

- Voorkomen incidentele foutmelding bij rapportage effectiviteit. 

Overzicht internet afspraken 

- In het overzicht internet afspraken is selectie van type afspraak 

toegevoegd. Keus is internet afspraken of salonportal afspraken. Tevens 

wordt op het overzicht vermeld of het om een afspraak of annulering 

betreft. 

Verkoop abonnementen 

- Bij verkoop van abonnementen zijn de omschrijvingen van kassagroep 11 

en 12 weer geheel zichtbaar. 

Verkoop cadeaubon 

- De knop "Betalen" is altijd actief. Een extra controle op het bedrag 0.00 is 

toegevoegd. 

Algemeen 

- Controle bestanden werkt de eerste en laatste bezoekdatum bij o.b.v. de 

recepten, bezoekhistorie en afspraken in de agenda. 
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