
 

 

 

         April 2013 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

doorgevoerd vanaf versie 2.01 (december 2012) 

 Met welke versie van SalonNet werk ik? 

 Kassa 

 Kasuitgave 

 Dag afsluiting 

 Klanten 

 Voorraad 

 Rapportage 

 Voorkeuren 

 Afsprakenboek 

 Kasverslag 

 Wizard afsprakenboek 

 Import Davinci 

 Back-up 

Alleen de meest belangrijke aanpassingen zijn beschreven. Ook zijn er kleine correctie 

doorgevoerd om SalonNet nog stabieler en feilloos te laten werken. 

 

  



Met welk versie van SalonNet werk ik? 
De actuele versie van SalonNet is 2.05-001. 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 zodra 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. 

  

www.salonnet.nl%20


Kassa 

Invoer beginsaldo kas 
Tijdens invoer van de begin kas is het meteen zichtbaar (rood) indien er sprake 

is van een kasverschil.  

 
 

Het geconstateerde kasverschil wordt geregistreerd in SalonNet, en afgedrukt op 

de dag afsluiting. De mogelijkheid om het beginsaldo van de saldo kas in te 

voeren is alleen actief indien u in voorkeuren de optie “kascontrole” geeft 

geactiveerd. 

Weergave medewerker zonder foto. 

De standaard afbeelding voor een medewerker is aangepast indien er geen eigen 

foto is gekoppeld aan de betreffende medewerker. 

 

  



Pictogram knippen extra personen 
Het pictogram voor extra personen is aangepast. 

 

Sub behandelingen 

Vanaf heden is het mogelijk om z.g. sub behandelingen in de kassa te gebruiken. 

(Zie voorkeuren om deze te activeren). 

Het toevoegen van 1 of meerdere sub behandelingen is alleen mogelijk indien 

eerst een hoofd behandeling is geselecteerd en er minimaal 1 sub behandeling 

bekend is (Zie voorkeuren). 

 

Aan de  kunt u zien dat sub behandelingen beschikbaar zijn. Door deze aan te 

klikken opent een nieuw venster: 



 

U kunt maximaal 8 extra sub behandelingen selecteren. Ook is het mogelijk om 

de prijs en het aantal naar eigen inzicht te wijzigen. 

Na bevestiging van dit venster worden de bedragen in de kassa zichtbaar. 

 

Op de kassabon wordt elke afzonderlijke sub behandeling afgedrukt. 

In voorkeuren kunt u bij de behandelprijzen aangeven welke behandeling een 

hoofdbehandeling of sub behandeling is.  

Het  is actief indien er minimaal 1 sub behandeling bekend is. Is er geen sub 

behandeling bekend, is deze knop geheel afwezig. 

Let op!! 

De toegevoegde sub behandelingen worden exact hetzelfde verwerkt als de 

hoofdbehandeling.  

1. De BTW berekening voor alle sub behandelingen is gelijk aan de 

hoofdbehandelingen. Het is NIET mogelijk om afwijkende BTW 

percentages te hanteren. 

2. De eventuele korting wordt toegepast op het totaalbedrag van de 

hoofdbehandeling en de sub behandeling(en). Het is niet mogelijk om 

verschillende kortingen toe te passen op hoofd- en sub behandelingen. 

3. De berekening van spaarpunten vindt plaats op basis van het totaalbedrag 

van de hoofdbehandeling en sub behandeling(en). 

4. Handmatig aanpassen van de prijs voor de hoofdbehandeling is alleen 

mogelijk indien er nog geen sub behandeling bekend is. 

5. Verwijderen van een sub behandeling is mogelijk door de prijs op 0.00 te 

zetten. 

6. Alle sub behandelingen worden als omzet geboekt op de stylist van de 

hoofdbehandeling. 



Korting per behandelgroep 

Vanaf heden is het mogelijk om in 1 kassabon meerdere en verschillende korting 

percentages toe te passen. Deze optie is beschikbaar nadat u in 

Voorkeuren\Commercieel de optie “ Kassakorting per behandelgroep toestaan” 

heeft geactiveerd. In de kassa komt een extra kolom “Korting” beschikbaar. 

 

Bovenstaand is een standaard kassabon, zonder korting. Nu kunnen we 

verschillende korting percentages toepassen voor knippen en kleuren. 

 

U ziet dat de korting wordt berekend en toegepast per behandeling. Merk op dat 

de berekende korting NIET apart staat vermeld. 

  



 

Nu is het mogelijk om over het totaal bedrag van de behandelingen nogmaals 

korting te berekenen. Dus korting over korting !!.    

 

 

Op de kassabon staan de behandelbedragen incl. korting. Dit betekend dat de 

10% korting op knippen, en 15% op kleuringen niet apart zijn vermeld.  

Knippen dames (Caspar) 16.65 

Kleuringen semi color gel (Caspar) 26.77 

Kleuringen toeslag 10 gram redkin 13.60 

Subtotaal salon 57.02 

Korting 10% -5.70 

Totaal te betalen 51.52 

 

  



 

Later afrekenen 
De mogelijkheid is nu aanwezig om een kassabon niet meteen af te rekenen, 

maar op een later tijdstip. Deze optie is alleen beschikbaar indien er een klant 

geselecteerd is. Per klant kan 1 kassabon in de wacht staan. Het is niet mogelijk 

om een kassabon in de wacht te zetten van een passant. 

 

Alle details van de kassabon blijven bewaard. Ook de toegevoegde artikelen, 

behandelingen en sub-behandelingen. 

SalonNet vraagt of echt later wilt afrekenen.  

In het hoofdvenster van de kassa is meteen zichtbaar dat er nog klanten zijn die 

moeten afrekenen. 

 

Bij de eerstvolgende kassahandeling vraagt SalonNet of u een eerder ingegeven 

klant wil afrekenen, of dat u een nieuwe kassabon wil maken. 

 

Zolang er 1 klant is die nog moet afrekenen, kan de dag afsluiting niet 

uitgevoerd worden. 

 



Kasuitgave 
Bij het invoeren van een kasuitgave is een knop beschikbaar gekomen om de 

kassalade te openen. 

 

  



Dag afsluiting 
Indien u gebruik maakt van de optie kascontrole, is het venster van de dag 

afsluiting aangepast. 

 

De kasuitgaves worden nu apart vermeld, en het saldo contant daarmee 

gecorrigeerd.  

Het is nu meteen zichtbaar indien er sprake is van kas verschil. De kasverschil en 

eind kas wordt nu meteen her-berekend na invoer van de kasopname. 

Het kasverschil alsmede de kasopname wordt nu op de dag afsluiting vermeld. 

Invoer van het correctiebedrag is gewijzigd: 

  
 

Het is nu meteen duidelijk wat het actueel bedrag is na invoer van de correctie. 

Bij invoer van het actueel bedrag wordt automatisch de correctie berekend en 

weergegeven. 

  



 

Her-afdruk dag afsluiting 
Her-afdrukken van een dag afsluiting is nu mogelijk op het scherm of naar de 

printer. 

 

  



Klanten 

Bezoek kaart 
Indien in de kassa sub-behandelingen zijn afgerekend, zijn de details hiervan 

vastgelegd in de bezoek kaart. De details van het bezoek geven aan of er sprake 

is van sub-behandelingen. 

  

De knop  is dan ook alleen zichtbaar indien er sprake is van sub-

behandelingen. Door deze knopte klikken, worden de details zichtbaar. 

Kleurenkaart 
Indien bij kleuren sub-behandelingen zijn afgerekend in de kassa, worden deze 

ook bij de kleurenkaart opgenomen. Hiervoor is het vak “Extra” toegevoegd. 

  

Dit extra vak is alleen zichtbaar indien er sprake is van sub-behandelingen. 

Tevens is er een selectievenster toegevoegd voor keus van de kleur vloeistoffen. 

  



Permanentkaart 
Indien bij permanent sub-behandelingen zijn afgerekend in de kassa, worden 

deze ook bij de permanentkaart opgenomen. Hiervoor is het vak “Extra” 

toegevoegd. 

 

Dit extra vak is alleen zichtbaar indien er sprake is van sub-behandelingen. 

  



Voorraad 

 

Maximum artikelgroepen 

Het maximum aantal artikelgroepen is niet meer beperkt tot 20. U kunt nu naar 

eigen inzicht artikelgroepen toevoegen. 

Als gevolg is het venster voor onderhoud van artikelgroepen aangepast.

 

Lengte artikelomschrijving 

De maximale lengte om een artikelomschrijving in te geven is uitgebreid van 25 

naar 40 tekens. 

Rapportage 

 

Het afdrukken van Week, maand of kwartaalverslag is geoptimaliseerd. 

Indien een kolom geen bedragen bevat (alles staat op 0.00), dan wordt de 

gehele kolom onderdrukt.  

Daar waar mogelijk wordt ook een groter lettertype gebruikt bij het 

afdrukken. Hierdoor is het rapport beter leesbaar. 

Voorkeuren 

Betaalwijze 

Vanaf deze versie is het mogelijk om de betaalwijze “Anders” naar wens aan te 

passen. (bijvoorbeeld naar “Bank”). Het wijzigen kan in “Overige\Financieel” 



 

De aangepaste omschrijving van de betaalwijze wordt gebruikt bij de kassa en 

dag afsluiting. 

  



Sub behandelingen 
Per behandelgroep heeft u nu de gelegenheid om behandelingen aan te merken 

als sub behandeling. Dit heeft invloed op de werking van de kassa (ook 

beschreven in dit document). 

 

De behandelingen gemerkt met ** zijn sub behandelingen. U kunt de ** aan of 

uitschakelen door in het betreffende vakje te dubbelklikken. 

Een sub behandeling is in de kassa niet te selecteren als hoofd behandeling. 

De vermelde prijs wordt geteld als EXTRA bedrag en opgeteld bij het bedrag van 

de hoofdbehandeling. 

 

  



Verschillende email adressen 

In " Overige\Diversen\ " kan nu een afwijkend email adres aangegeven worden 

als afzender en CC van de afspraakbevestiging. Deze email afspraak bevestiging 

wordt verstuurd vanuit het afsprakenboek. 

 

  



Korting behandelgroep 

Om de kassakorting per behandelgroep te gebruiken in de kassa, dient u deze 

optie te activeren in Commercieel\Korting. 

 

Na het aanpassen dit u het kassaprogramma opnieuw te starten de deze optie te 

activeren. 

  



Wachtwoord opties 
Er zijn nieuwe opties beschikbaar waardoor u extra onderdelen kunt afschermen 

met een wachtwoord. Het betreft een wachtwoord voor kasuitgave en 

verwijderen van een klant. 

 

Tevens heeft u de mogelijkheid om onderdelen niet af te schermen of alleen toe 

te staan voor de beheerder of eigenaar. 

Het is van belang dat de beheerder en eigenaar niet hetzelfde 

wachtwoord gebruiken. 

  



Journaalposten 
Deze optie bepaalt de manier waarop de journaalposten bij het 

weer/maand/kwartaal verslag worden afgedrukt. Standaard is deze rubriek NIET 

aangevinkt. 

 

De journaalpost komt er standaard uit als: 

 
Debet Credit 

Omzet behandelingen 
 

100,00 

Af te dragen BTW 
 

6,00 

Kas 50,00 
 Pin 56,00 
  

Indien rubriek “Journaalposten verwerken als kasboek” is aangevinkt, komt de 

journaalpost er als volgt uit: 

 
Debet Credit 

Omzet behandelingen 100,00   

Af te dragen BTW 6,00   

Kas   50,00 

Pin   56,00 
 

Deze manier van afdrukken vereenvoudigt invoer van de omzetten in het 

dagboek “KAS” in een financieel pakket. 



Vloeistoffen 

Behalve permanent vloeistoffen is het nu ook mogelijk om kleurvloeistoffen vast 

te leggen. Deze vloeistoffen zijn dat te selecteren bij de kleurenkaart. 

 

Bij de eerste start van het programma worden de in dit venster vermelde kleur 

vloeistoffen automatisch toegevoegd. Uiteraard kunt u vloeistoffen wijzigen, 

verwijderen of toevoegen. 

  



Afsprakenboek 

Feestdagen 

Aangezien de officiële feestdag “Koninginnedag”  per 2014 is gewijzigd naar 

“Koningsdag”, is ook het afsprakenboek gewijzigd. 

27-04-2013 Koningsdag (geen officiële feestdag) 

 

30-04-2013 Koninginnedag 

 

26-04-2014 Koningsdag, officiële feestdag. (Verschoven naar zaterdag 

omdat de 27e op zondag valt) 

 

30-04-2014  Gewone werkdag. 

 

In voorkeuren kunt u aangeven of u op deze feestdag gesloten bent. Het vinkje 

voor Koninginnedag wijzigt in 2014 automatisch naar  Koningsdag. 

  



Kasverslag 
Er is een nieuw programma toegevoegd om een kasverslag af te drukken. Dit 

kunt u vinden in Kassa\Herafdruk\Kasverslag 

 

 

Van elke kassabon wordt een regel afgedrukt met de medewerker, betaalwijze 

en bedragen. Dit programma werkt met terugwerkende kracht. U kunt een 

kasverslag afdrukken van bijvoorbeeld vorige week. 

  



Wizard afsprakenboek 
Voor de gebruikers die willen starten met het digitaal afsprakenboek is er een 

wizard waarmee u snel alle benodigde instellingen kun doorlopen. Er ontbrak 

echter de belangrijke invoer voor de tijdsindeling. 

 

 

Import Da Vinci 
Vanaf deze versie kunnen ook artikelen en leveranciers geïmporteerd worden in 

SalonNet. Dit is voor u alleen van belang indien u overstapt van Da Vinci naar 

SalonNet 

Backup 

 
Vanaf heden wordt uw logo ook meegestuurd in de back-up. Het logo wordt 

afgedrukt op de kassabon en/of verwerkt in een email mailing. 


