
 

 

 

         December 2012 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

doorgevoerd vanaf versie 1.86 (september 2012) 

 Met welke versie van SalonNet werk ik? 

 Knoppenbalk gewijzigd 

 Kleurenkaart 

 Kies uw logo 

 Internet afsprakenboek  

 Afsprakenboek 

 Voorkeuren 

 Versturen e-mail  

 Correctie kassabon 

 Verkoop cadeaubonnen 

 Opvragen saldo cadeaubonnen 

 

 

 

  



Met welk versie van SalonNet werk ik? 
De actuele versie van SalonNet is 2.01. Uw actuele versie kunt u vinden in de 

titelbalk van het programma. 

 

Indien uw computer verbinding heeft met internet, zal SalonNet zelf een 

melding geven als er een nieuwe update beschikbaar is. Selecteer dan 

 

Sluit voordat u de update inleest 

uw kassa, afsprakenboek en 
klantenkaart af. 

 

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 opslaan op een USB-

stick en daarna installeren op uw computer in uw salon.  
 
!! Let op.... heeft u meerdere (werkplek) computers in uw salon, sluit deze dan 

eerst af. Installeer de meest recente versie op het hoofdsysteem, start SalonNet 
daarna op uw tweede en/of derde systeem. De nieuwe versie wordt dan 

automatisch geïnstalleerd. 

Knoppenbalk gewijzigd 
In alle vensters waar een knoppenbalk zichtbaar is, is de visuele presentatie 

gewijzigd. De gekozen afbeeldingen zijn nu moderner en duidelijker. 

Onderstaand een impressie  van de nieuwe knoppenbalken. 

 

De functies onder de knoppen zijn niet gewijzigd. Indien u met de muis boven 

een knop plaats, krijgt een beschrijven van de onderliggende functie. 

Kleurenkaart 
 

De kleurenkaart wordt bijgewerkt indien er sprake is van de behandeling kleuren 

of highlights. Vanaf versie 1.87 is de ruimte bij rubriek “Type” uitgebreid. 

Hier wordt nu automatisch weergegeven of het kleuringen, highlights of beide 

betreft. Dit is niet met terugwerkende kracht. De kleurenkaarten zoals gemaakt 

met eerdere versies blijft ongewijzigd. 

www.salonnet.nl%20


 

Tevens is het vermelde bedrag bij “Prijs” de som van de behandeling kleuren en 

highlights indien deze in 1x zijn afgerekend. 

  



Kies uw Logo 

 

Op de kassabon en de e-mail nieuwsbrief kan uw logo afgebeeld worden. In 

voorkeuren kunt u nu eenvoudig het logo vervangen.  

 

Bij  krijgt u aanvullende informatie (zoals formaat) over de afbeelding. 

  



Internet afsprakenboek 

Het maximum aantal dagen dat een klant op internet vooraf een afspraak kan 

maken is verlengd van 60 naar 92 dagen.  

Tevens heeft u de mogelijkheid om het aantal dagen dat een klant vooraf een 

afspraak kan maken naar wens te wijzigen. Het maximum aantal dagen zal 

echter noot meer dan 92 kunnen bedragen. 

 

De wijziging is meteen actief indien “Bijwerken internet” uitvoert. 

  



Afsprakenboek 

Afwezig boeken 

In het afsprakenboek is het nu mogelijk om een medewerker in 1x langere tijd 

op afwezig te zetten. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om elk tijdstip 

afzonderlijk te wijzigen. 

  

Indien u kiest voor “Afwezig”, en de agenda na 

het gekozen tijdstip nog leeg, wordt een nieuw 

venster weergegeven. 

In dit venster heeft u de mogelijkheid om 

meteen de gewenste eindtijd te selecteren.  

De laatst weergegeven tijd is de laatste tijd in 

het afsprakenboek of de eerstvolgende tijd dat 

het afsprakenboek niet leeg is voor de 

betreffende medewerker. 

Na selecteren van “OK” worden alle tijdstippen in 1x op “Afwezig” gezet. (in dit 

voorbeeld van 09:30 t/m 11:00) 

Tijdaanduiding 

Indien u de muis in het afsprakenboek op een vakje plaatst, wordt na 1 seconde 

het tijdstip geprojecteerd. Dit maakt het afsprakenboek eenvoudiger in gebruik. 

  



 

Status bijwerken 

Het afsprakenboek wordt regelmatig ververst. Tijdens het verversen reageert 

SalonNet vertraagd op muisklikken. Tijdens het verversen is er nu een visuele 
indicatie, zodat u kunt zien dat het afsprakenboek is bijgewerkt. Deze indicatie 

staat rechtsboven in het afsprakenboek.  
 

 
 
Zodra het bijwerken is voltooid verdwijnt deze indicatie. 

 

Wijzigen werktijden 

Vanuit het afspraken boek is het nu mogelijk om de werktijden van medewerkers 

te wijzigen. 

 

Deze nieuwe knop verzamelt alle medewerkers van de datum die op dat moment 

in het afsprakenboek actief zijn, het onderstaande venster wordt zichtbaar. 

 

De knoppen zijn actief voor de geselecteerd regel. In dit voorbeeld “Mariska”. 

  



Wijzigen 

Van de betreffende medewerker kunt u de afwijkende werktijd aangeven. Het is 

mogelijk om het begin tijdstip, eind tijdstip of beide te wijzigen.  

 

Afhankelijk van de gekozen tijden en de standaard werktijden bij de medewerker 

en/of openingstijden, berekend het programma automatisch het aantal 

opgenomen snipperuren of overuren. De opmerking wordt geregistreerd in de 

urenadministratie. Na afsluiten van dit venster zijn de werktijden meteen 

bijgewerkt. 

 

  



 

Toevoegen 

Alleen beschikbare medewerkers die de betreffende dag NIET werken volgens het 

vaste urenrooster en niet ook ziek zijn kunt u toevoegen. 

 

De opmerking wordt geregistreerd in de urenadministratie. Na afsluiten van dit 

venster zijn de werktijden meteen bijgewerkt. 

 

Verwijderen 

Deze optie gebruikt u op een medewerker voor die dag uit het afsprakenboek te 

verwijderen. 

 

De werking van deze optie is gelijk aan het onderdeel “vrije uren” in onderhoud 

personeel. 



Ziekmelding  

Werking van de ziekmelding is gelijk aan het onderdeel “Ziekmelding” in 

onderhoud personeel. 

 

Het aantal uren is afkomstig uit het werkschema in onderhoud personeel. 

  



 

Voorkeuren 

Afsprakenboek 

Het aantal maanden dat de historie van het afsprakenboek bewaard blijft is nu 

naar wens instelbaar.  

 

Op de eerste werkdag van de nieuwe maand wordt de historie van het 

afsprakenboek automatisch opgeschoond. Alle historische afspraken die niet 

ouder zijn dan het aantal ingestelde aantal maanden blijven bewaard en zijn in 

het afsprakenboek nog opvraagbaar. 

Tevens heeft u de mogelijkheid om de tooltip met de tijd die standaard wordt 

weergegeven in get afsprakenboek uit te schakelen. 

Extra behandeltijd 

Het is nu mogelijk om bij behandelingen behalve inwerktijd ook nog een extra 

tijd toe te kennen. Een goed voorbeeld is hierbij permanent. 

Na de eerste behandeling is er inwerktijd. Na de inwerktijd vindt de 

nabehandeling (spoelen) plaats. In het afsprakenboek kan deze nu in 1x geboekt 



worden als een enkele behandeling. 

 

Afsprakenboek werktijden 

De nieuwe functionaliteit om vanuit het afsprakenboek werktijden van medewerkers te wijzigen kunt 

u naar wens afschermen met het beheerder wachtwoord.  

Selecteer in de gemerkte knop. 

 

In het onderstaande venster deze optie activeren. 

 



Indien aangevinkt, is invoer van een wachtwoord verplicht. Is deze NIET aangevinkt, dan kan elke 

werknemer vanuit het afsprakenboek de werktijden aanpassen. 

 

 

  



Versturen e-mail  
Het versturen van e-mail berichten vanuit SalonNet is verbeterd. 

Vanaf nu is het mogelijk om uw gebruik te maken van een standaard opmaak. 

Onderstaand is van toepassing bij klanten en leveranciers. 

 

Het versturen van een mail is alleen mogelijk indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

- E-mail is actief. (Druk op [Test] om te activeren) 

- Er is een onderwerp ingevuld. 

- Er is een afzender bekend. (van) 

- Er is een ontvanger  bekend (aan) 

De knop [Verzenden] wordt actief indien aan al deze voorwaarden is voldaan. Is 

er nog geen internet provider geselecteerd, ziet u bij “Actief” een rood kuis 

staan. Selecteer de knop [Test] om de uitgaande mailserver te selecteren. 

 

Vul uw eigen e-mail adres is, en u kunt controleren of het e-mail bericht ook 

daadwerkelijk wordt verzonden.  



 

Het versturen gebeurt in de achtergrond. Dit betekend dat u tijdens het 

versturen van 1 of meerdere e-mail berichten kunt doorwerken met SalonNet 

Tijdens het verzenden van berichten kunt u de voortgang zien op het scherm. 

Nadat de laatste e-mail verstuurd is, verdwijnt deze. 

Dit is met name handig bij het versturen van 

nieuwsbrieven. Dat kan soms enige tijd duren.  



 

Correctie kassabon 
Het is nu mogelijk om van kassabonnen het betaalde bedrag te corrigeren. Dit 

maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een afrekenwijze te corrigeren. (Pin i.p.v. 

contant). 

De nieuwe optie is toegevoegd in het menu “Kassa\Correctie kassabon”. 

Een kassabon kan alleen gecorrigeerd worden indien de dag afsluiting nog niet 

heeft plaatsgevonden. De laatst gemaakte kassabon staat als eerste in het 

overzicht. 

 

Selecteer de gewenste kassabon, en klik op [Corrigeren]. 

 

De knop [Verwerken] wordt alleen 

actief indien het totaal 

correctiebedrag exact gelijk is aan 

het eerder betaalde bedrag. 

Mutaties van kassabonnen waarbij 

een klant is geselecteerd worden ook 

door verwerkt bij de klantgegevens. 

Dit is bij: Bezoekhistorie, 

abonnementen en rekeningen. De 

abonnementen en rekeningen wordt 

ook een regel geschreven bij de klant 

aantekeningen. 

  



Verkoop cadeaubonnen 
Er is nu een apart onderdeel voor de verkoop van cadeaubonnen. 

De omzet is btw 0.00% en wordt NIET geteld bij de omzet van de stylist. 

Op de dag afsluiting, week, maand en kwartaal verslagen wordt de omzet van 

verkochte cadeaubonnen apart vermeld. 

De nieuwe optie is toegevoegd in het menu “Kassa\Verkoop cadeaubon”. 

 

 

Na selectie van de medewerker wordt de waarde van de cadeaubon handmatig 

ingegeven. Na de betaling wordt een kassabon afgedrukt. 

Gebruikers van SalonNet die cadeaubonnen voorheen gebruikten, deden dit via 

de verkoop van een artikel of een extra invoer bij de behandelgroepen. 

Let op! Het is raadzaam om in SalonNet alle andere verwijzingen naar 

cadeaubonnen te verwijderen.  

Opvragen saldo cadeaubonnen 
Er is nu een apart onderdeel voor het opvragen van het actueel saldo van 

cadeaubonnen. Bij de verkoop van een cadeaubon wordt het bedrag automatisch 

hoger. Indien een kassabon wordt betaald met een cadeaubon, wordt het bedrag 

automatisch lager. 

 



U heeft de mogelijkheid om het totaalbedrag te corrigeren. Hiervoor dient u eerst 

in te loggen.  


