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NIEUW AFSPRAKENBOEK BIJ SALONNET 
BEVORDERT BEDIENINGSGEMAK 

JACK DUIJF, EIGENAAR VAN SALONNET, TOONDE OP THE HAIR X-PERIENCE 

ZIJN NIEUWE AFSPRAKENBOEK. HIERMEE SPEELT SALONNET IN OP DE BE-

HOEFTEN VANUIT DE MARKT. “MET HET NIEUWE AFSPRAKENBOEK WORDT 

HET EENVOUDIGER OM AFSPRAKEN TE VERZETTEN, AFSPRAKEN IN TE KOR-

TEN EN IS HET TE BESTUREN VIA TOUCH SCREEN. KORTOM, HET NIEUWE 

AFSPRAKENBOEK IS VEEL EENVOUDIGER TE BEDIENEN. WE MERKTEN DAT 

KAPPERS HIER BEHOEFTE AAN HADDEN.” 

Ook Jack ziet dat de markt verandert. SalonNet speelt daarop in. Hij vertelt: 
“We zijn constant op zoek naar verbeteringen. Door gesprekken met SalonNet 
gebruikers komen we te weten waar behoefte aan is. Door de software vervolgens 
steeds verder te verbeteren, kunnen wij op die behoeften inspelen.” 

DE SALON STAAT CENTRAAL
Er komt steeds meer concurrentie op de markt. Toch is Jack ervan overtuigd dat 
SalonNet meer te bieden heeft dan zijn concurrenten. “Onze service kent bijna 
geen grenzen. Als onze klanten aangeven extra functionaliteiten te willen, dan 
doen we dat. De salon staat bij ons centraal. We willen samen met de ondernemer 
verder groeien. Naast de vanzelfsprekende betrouwbaarheid, ligt onze focus 
nadrukkelijk op bedieningsgemak en functionaliteit.”

SalonNet is een compleet systeem. Belangrijke onderdelen zijn de kassa, het 
digitaal afsprakenboek, het voorraadbeheer en de personeelsadministratie. 
Uiteraard is er ook een online afsprakenboek en zijn er uitgebreide rapportages 
en de statistieken. Jack vertelt: “Het softwarepakket maakt met enkele 
muisklikken omzetgegevens en de periodieke financiële verantwoording direct 
inzichtelijk voor de saloneigenaar.”

De dagelijkse handelingen van kassa en afsprakenboek zijn zeer 
gebruiksvriendelijk. “De bediening van de kassa is intuïtief. Een opleiding 
of cursus is niet nodig. Na een eerste simpele instructie kunt u meteen 
afrekenen. Voor verkoop van producten is het voldoende om het product 
voor de barcodescanner te houden, zonder muisklik of het hanteren 
van de scanner. Vanzelfsprekend wordt de voorraad bij elke verkoop 
bijgewerkt”, vertelt Jack. 

ONDERNEMER ONTZORGEN
De filosofie van SalonNet is het ontzorgen van de ondernemer. “Door 
SalonNet behouden ondernemers overzicht in de salon. Het dagelijk-
se werk wordt vereenvoudigd, wat ervoor zorgt dat de administratieve 
druk minder wordt. Kappers willen tenslotte bezig zijn met wat ze 
leuk vinden en waar ze goed in zijn. En dat is niet het bijhouden van 
administratie. Daarom biedt SalonNet een helder een zeer overzich-
telijk automatiseringspakket aan, zodat zij zich kunnen focussen op 
het kappersvak.” 

BESPAREN OP DE BOEKHOUDER
Aan het einde van de financiële periode worden de financiën, inclusief 
btw-specificatie overzichtelijk weergegeven op één pagina. Het verslag 
kan vervolgens digitaal doorgestuurd worden naar de boekhouder of 
accountant. Dit bespaart uiteindelijk veel geld. “SalonNet ondersteunt 
de boekhouder, omdat hij veel minder tijd nodig heeft om de cijfers 
te verwerken in de boekhouding. Omdat boekhouders een aanzienlijk 
uurtarief hebben, bespaar je veel kosten”, vertelt Jack tot slot.

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


