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“DE KAPPERSMARKT IS VOORTDUREND IN BEWEGING
EN

SalonNet HOUDT DAAR REKENING MEE”
AL MEER DAN TWINTIG JAAR IS JACK DUIJF ACTIEF MET SALONNET, EEN GEAUTOMATISEERD
SYSTEEM VOOR SALONS DAT ZICH ONDERSCHEIDT DOOR HET BEDIENINGSGEMAK, DE
FUNCTIONALITEIT EN DE BETROUWBAARHEID. “IN DE AFGELOPEN JAREN IS HET SYSTEEM STEEDS
VERDER GEPERFECTIONEERD. DIT IS EEN CONTINUE PROCES, WANT ER ZIJN VOORTDUREND
NIEUWE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN EN DE KAPPERSMARKT ZELF STAAT NATUURLIJK OOK NIET
STIL. MEERDERE UPDATES PER JAAR GARANDEREN DAT KAPSALONS ALTIJD WERKEN MET EEN

Eigenaar Jack Duijf

SYSTEEM DAT VOLLEDIG UP-TO-DATE IS”, VERTELT JACK.

“Bijzonder aan SalonNet is dat we veel samenwerken met kappers. De informatie die
zij aandragen is heel waardevol en stelt ons in staat om de software steeds verder te
verbeteren. Wat dat betreft kent onze service nagenoeg geen grenzen”, verduidelijkt
Jack. “Indien een kapper die al werkt met SalonNet aangeeft behoefte te hebben aan
een specifieke uitbreiding of een extra functie, dan maken we deze (vaak kosteloos).
Vervolgens zorgen we er met een update voor dat alle gebruikers van SalonNet
hiervan kunnen profiteren. Wat dat betreft is SalonNet dus met recht een systeem
voor en door kappers. We helpen elkaar om vooruit te komen.”

COMPLEET SYSTEEM
SalonNet is een compleet systeem. De meest belangrijke zijn natuurlijk de
kassa, voorraadbeheer, personeelsadministratie, digitaal en online afsprakenboek,
verschillende rapportages en statistieken. Uiteraard kan de ondernemer elk moment
diverse rapportages maken, zowel in cijfers als in grafieken. “Dit gaat heel
eenvoudig”, stelt Jack. “Je hoeft echt geen whizzkid te zijn om de juiste informatie
boven tafel te krijgen en mocht dit toch niet lukken, dan staat onze helpdesk altijd
klaar met een deskundig advies.”

RUST EN OVERZICHT
“We helpen professionele kappers bij het behouden van rust en overzicht in de
salon, en bieden een helder en zeer overzichtelijk automatiseringspakket aan,
waarmee het dagelijkse werk vereenvoudigd wordt”, zegt Jack. De software van
SalonNet kent geen beperkingen, grenzen of onverwachte kosten. “Bij veel andere
automatiseerders is dat vaak nog wel het geval”, verduidelijkt Jack. Met SalonNet
beschikt de kapper over een gebruiksvriendelijk kassasysteem en afsprakenboek.
Het systeem geeft heldere informatie over personeel, klanten, voorraadbeheer en
leveranciers. Via barcodes is het afrekenen van productverkopen zeer eenvoudig
en wordt de voorraad automatisch bijgehouden.

▲
Informatie wordt getoond in cijfers, maar ook in duidelijke grafieken en
tabellen. Hierdoor ziet de kapper in één oogopslag hoe de zaken ervoor staan
▼ Een belangrijk onderdeel van SalonNet is het online afsprakenboek. Hiermee
maken klanten zelf een afspraak via een computer, tablet of smartphone

VERSLEUTELDE DATA
“Uiteraard zijn er ook klant-, kleur- en permanentkaarten beschikbaar. Alle data
staan (versleuteld) op de PC. Internettoegang is niet noodzakelijk, waardoor niemand
ongewenst bij uw privacygevoelige gegevens kan”, zegt Jack. Indien gewenst kan de
salon wel online een reservekopie maken. Aan het einde van de financiële periode
(week, maand, kwartaal of jaar) worden de financiën, inclusief btw-specificatie
overzichtelijk weergegeven op één A4-tje. Het verslag kan, indien gewenst, digitaal
doorgestuurd worden naar de boekhouder of accountant.”

GEBRUIKSVRIENDELIJK
SalonNet wordt geleverd als compleet systeem. Dit is zo gebruiksvriendelijk dat je
er meteen mee aan de slag kunt. “Wanneer een kapsalon kiest voor SalonNet betaalt
deze een vaste lage prijs. Starten is mogelijk zonder éénmalige kosten. Met andere
woorden: de aanschaf is volledig gratis, ook de hulp bij het inrichten van de prijzen en
het digitale afsprakenboek. Het enige dat de kapper betaalt zijn de abonnementskosten
vanaf € 25,- per maand (ZZP versie) plus de eventuele kosten van de online afspraken
(afhankelijk van het aantal online afspraken). Meer uitgebreide informatie hierover is
te vinden op www.salonnet.eu. Vanzelfsprekend zijn de helpdesk en de online backup van het systeem bij de basisprijs inbegrepen”, besluit Jack.

Meer informatie: SalonNet
Tel. 0343-758252 | www.salonnet.eu
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