
 

 

 

         Augustus 2013 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

doorgevoerd vanaf versie 2.05 (april 2013) 

 Met welke versie van SalonNet werk ik? 

 Algemeen 

 Kassa 

 Dag afsluiting 

 Voorkeuren 

 Klanten 

 Nieuwsbrieven 

 Rapportage 

 SEPA en automatische incasso 

 

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 2.08-002. 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. 
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Algemeen 

Afbeeldingen en knoppen 
Vanaf versie 2.07-001 zijn de afbeeldingen binnen de knoppen scherper 

weergegeven. Dit voorkomt “gekartelde” lijnen, ook bij lagere schermresoluties. 

Controleren schijfruimte 
Tijdens de start van SalonNet controleert het programma de beschikbare 

schijfruimte. Indien er minder dan 100Mb beschikbaar is wordt het programma 

afgesloten. 

 

  



Kassa 

Starten kassa 
Starten van de kassa is vanaf heden alleen mogelijk indien er ook medewerkers 

zijn ingepland op deze datum. Zijn er geen medewerkers beschikbaar, wordt de 

volgende melding weergegeven. 

 

Verwijderen kassabonnen in de wacht 
Kassabonnen die in de wacht staan kunnen nu ook verwijderd worden. Indien 

gewenst kunt u deze handeling afschermen met een wachtwoord. (Zie 

voorkeuren) 

 

Dag afsluiting 
Het is nu mogelijk om meerdere keren per dag een volledige dag afsluiting uit te 

voeren. Dit kan zinvol zijn bij personeel wisseling midden op de dag.  

Indien er sprake is van kascontrole, wordt bij de eerstvolgende start van de 

kassa opnieuw om een begin kassaldo gevraagd.  

Op de 2e dag afsluiting van dezelfde dag is de omzet behandelingen en de 

geldstroom volledig gescheiden van de 1e dag afsluiting.  

  



Voorkeuren 

Journaalposten 
Indien gewenst kun u nu de afgedrukte journaalpost (Rapportage week, maand, 

kwartaal verslag) in de vorm van een kasboek afdrukken. Dit vereenvoudigt de 

invoer in uw financiële administratie. 

 

  



Verwijderen kassabon in de wacht 
Het verwijderen van een kassabon in de wacht (nog niet afgerekend) kan indien 

gewenst worden afgeschermd met een wachtwoord.  

 

  



Korting percentages behandelgroep 
Indien kassakorting per behandelgroep is toegestaan (aangevinkt), heeft u nu de 

mogelijkheid om de beschikbare korting percentages te bepalen. De vermelde 

percentages in het onderstaande voorbeeld zijn standaard. 

 

U zou deze kunnen wijzigen in 5,10,12,15,20.  In de kassa zijn dan uitsluitend 

deze kortingen mogelijk. 

 

  



Berekening korting 
Afronding op berekende korting van de afzonderlijke behandelingen en producten 

is nu op 0.05 Euro. Dit voorkomt dat de te betalen bedragen eindigen op 

1,2,3,4,6,7,8,9 cent. 

  



Klanten 

Receptuur kleuren en permanent afdrukken 
De gewenste receptuur voor kleuringen en/of permanent kunt u nu afdrukken op 

de kassabon printer. De stylist kan deze meenemen naar de chemie en hoeft dan 

niet steeds terug naar de computer om deze opnieuw op te vragen. 

 

De knop “Receptuur afdrukken”  is hiervoor toegevoegd. 

Deze is ook beschikbaar bij de permanentkaart. 

Foto’s 
De foto’s van klanten worden vaak gemaakt met de aangesloten web-cam of met 

een fototoestel. Met name de foto’s van het fototoestel hebben een “ royaal” 

formaat (3285 x 2500 pixels).  Voor een nette weergave op de klantenkaart is 

een kleiner formaat ruin voldoende.  Vanaf versie 2.07-001 wordt de ingelezen 

foto automatisch verkleind en bijgeknipt tot de afmeting van 150 x 150 pixels. 

Dit voorkomt aanzienlijke vertraging bij het opvragen van de klantenkaart, en 

houdt de omvang van de back-up binnen redelijk proporties. 



Nieuwsbrieven 
Bij het versturen van nieuwsbrieven via e-mail heeft u nu de mogelijkheid om 

een ander logo te gebruiken dan op uw kassabon wordt afgedrukt. 

 

De standaard breedte van het logo is voor de nieuwsbrief of 300 pixels gezet. 

Het geselecteerde logo bestand wordt automatisch in formaat aangepast. 



Rapportage 

Periodeverslag 

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd aan de rapportage. 

 

Met het periodeverslag heeft u de mogelijkheid om een willekeurige periode te 

selecteren. Dit in tegenstelling van het week, maand en kwartaalverslag waar de 

te selecteren periode vooraf is bepaald. 

 

De uitvoer is identiek aan het week, maand en kwartaalverslag. 

  



SEPA en automatische incasso 
Vanaf 1 februari 2014 is het niet meer mogelijk om op de huidige werkwijze via 

automatische incasso het SalonNet abonnement te incasseren. 

Vanaf deze datum is het alleen mogelijk om SEPA incasso opdrachten aan de 

bank aan te bieden. De gebruikers van SalonNet die reeds eerder een machtiging 

voor automatische incasso hebben gegeven hoeven niet opnieuw een 

incassomachtiging te ondertekenen. 

Onder invloed van Europese wetgeving zijn de voorwaarden voor automatische 

incasso gewijzigd. Vanaf SalonNet 2.07-001heeft u de mogelijkheid om een SEPA 

doorlopende incasso machtiging af te drukken.  

Dit onderdeel is ondergebracht bij “Systeembeheer\Eigenaar gegevens”. 

 

Na ondertekening van de machtiging dient u deze op te sturen naar SalonNet. 


