
 

 

 

         December 2013 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.08 (augustus 2013) 

 Met welke versie van SalonNet werk ik? 

 Algemeen 

 Helpdesk 

 Kassa 

 Voorkeuren 

 Afsprakenboek 

 Klanten 

 Mailing 

 Bankrekeningen 

 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 2.09-001 zijn de knoppen voor wijzigen en toevoegen duidelijker 

weergegeven. Het potlood en de + zijn nu beter zichtbaar. 

 

Teksten 
Op enkele plaatsen in het programma zijn kleine tekst en spelfouten verbeterd. 

Naam bedrijf 
In de titelbalk van het programma staat nu de naam ven het bedrijf vermeld.  Dit 

is handig indien er meerdere administraties aan SalonNet gekoppeld zijn binnen 

het bedrijf. (Bijvoorbeeld kapsalon en schoonheidssalon op 1 adres) 

 

Tevens is er een afwijkende kleur van de menubalk indien de 2e administratie 

gekoppeld is. Hierdoor is meteen zichtbaar welke administratie geactiveerd is. 

 

Helpdesk 
De telefoonnummers van SalonNet en de helpdesk zijn gewijzigd. 

Kassa 
In het menu kassa is de nieuwe optie “Opvragen saldo abonnementen” 

toegevoegd. 

 

Saldo abonnementen is de som van alle abonnement tegoeden van klanten. 

Saldo rekeningen is de som van alle openstaande rekeningen. 

Saldo spaarpunten is het totaal tegoed aan spaarpunten van alle klanten.  



Voorkeuren 
In de voorkeuren is een keus toegevoegd waarmee u de optie “Extra tijd”  in het 

afsprakenboek kunt uitschakelen. 

  

In het afsprakenboek wordt dit als volgt weergegeven: 

Indien niet aangevinkt  Indien wel aangevinkt. 

  

  



Bonprinter 
Een nieuw type bon printer kan geselecteerd worden voor het afdrukken van de 

kassabon of kleur recept. 

Het betreft de Epson-TM-T88, deze kunt u als volgt selecteren: 

 

De naam van de kassabon printer is zoals deze voorkomt in Windows. 

Installeer NIET de bijgeleverde Windows printerdriver. 

 

Zie Start\Configuratie scherm\Printers en apparaten. 

  



Afsprakenboek 
Vanaf versie 2.10 is het gemakkelijker om afwezige medewerkers in het 

afsprakenboek weer op aanwezig te zetten. Voorheen was dit een handeling die 

per tijdseenheid uitgevoerd werd. 

 

 

Deze optie werkt alleen indien de medewerker aaneengesloten “Afwezig” is. De 

voorgestelde tijd is het laatste tijdseenheid waarbij de medewerker op “Afwezig” 

staat vermeld. 

Let op! Het op deze manier verwijderen van afwezigheid werkt de urenkaart van 

de medewerker niet bij !. 

 

  



Toevoegen nieuwe klant 
In het selectievenster van de klant is een extra knop beschikbaar om meteen een 

nieuwe klant toe te voegen. 

 

 

Na bevestiging is de nieuwe klant meteen gekoppeld aan de afspraak. 

  



Klanten 

 

Afdrukken klantkaart  
Op de klantenkaart onderdeel kleuren wordt nu ook het gebruikte product 

afgedrukt. 

 

Mailing 
Vanaf deze versie is het mogelijk om uw klantenbestand te exporteren naar een 

formaat dat kan worden ingelezen in Outlook. 

 

Dit resulteert in het bestand "Mijn documenten\SalonNet\Klanten.csv" (of andere 

naam indien u daar voor kiest). 

Het importeren in Outlook gaat dan als volgt: 

1. Start outlook, en kies "Contactpersonen" 

2. Kies "Bestand\Openen\Importeren" 

3. Kies "Gegevens uit een ander bestand of programma importeren" 

4. Kies "Door lijst scheidingstekens gescheiden waarden (Windows)" 

5. Selecteer het bestand "Mijn documenten\SalonNet\Klanten.csv" 

6. Indien u deze handeling herhaalde malen uitvoert, zorg dan dat u de optie 

"Geen duplicaten importeren" heeft geactiveerd. 



7. Selecteer de gewenste doel map (meestal contactpersonen of voorgestelde 

contactpersonen) 

8. Vink "Klanten.csv importeren in map..." aan. 

9. Kies dan voor "Aangepaste velden toewijzen" 

10.Koppel de velden "Naam", "Adres", "Postcode", "Woonplaats", "Telefoon", 

"Gsm" en "Email" aan de juiste outlook velden. 

11.Klik dan op [Ok], de import wordt uitgevoerd. 

  



Bankrekeningen 
In SalonNet kan op een aantal punten een bank of gironummer ingegeven 

worden. Met uitzondering van automatische incasso is deze bankrekening alleen 

informatief. Nu is er ook een mogelijkheid om het IBAN bankrekeningnummer in 

te geven.  

Na 1 april 2014 zullen het bank en giro nummer uit uw vensters verdwijnen.  

Het betreft de vensters: 

- Systeembeheer\Eigenaar gegevens\Financieel 

- Voorraad\leveranciers\Debiteur 

- Onderhoud\Personeel\Arbo 

 

  



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. 

Na invoer van het IBAN bankrekeningnummer wordt de BIC code en naam van 

de bank automatisch ingevuld. 

Onder invloed van Europese wetgeving zijn de voorwaarden voor automatische 

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

SEPA doorlopende incasso machtiging af te drukken.  

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

 

Vergeet niet om ook de datum en woonplaats in te vullen. 

Na ondertekening en van de machtiging dient u deze per post op te sturen naar 

SalonNet.  

 

SalonNet 

Schoolweg 15 

3959 AW Overberg 


