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         Juli 2014 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.13 (april 2014) 

 Met welke versie van SalonNet werk ik nu? 

 Afsprakenboek 

 Online afsprakenboek 

 Kassa 

 Voorraad 

 Voorkeuren 

 Personeel 

 

Alleen de meest belangrijke aanpassingen zijn beschreven. Tevens zijn er kleine 

correcties doorgevoerd om SalonNet nog stabieler en feilloos te laten werken. 
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Met welk versie van SalonNet werk ik nu? 
Uw huidige  versie van SalonNet vindt u in de titelbalk van het programma. Na 

installatie van de update is het versienummer bijgewerkt naar 2.17-001. 

 

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

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

“Servicedesk\Download update via internet”. 

 

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 de computer in uw salon.  
 

Let op !! Heeft u meerdere werkplekken met 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. 
 

Sommige merken virusscanners / firewall programma’s kunnen het 
downloaden blokkeren. U krijgt dan de melding “Fout bij ophalen 

update”.  
Schakel de virusscanner en/of firewall dan tijdelijk uit (raadpleeg 

eventueel uw hardware leverancier), en probeer opnieuw. 
Mocht het dan nog steeds niet lukken, neem dan contact op met de helpdesk van 
SalonNet. 
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Afsprakenboek 
Bij het controleren klantgegevens van een online afspraak is nu ook het email 

adres zichtbaar.  

 

Kassa 
Bij het samenstellen van de medewerkers die mogen afrekenen wordt nu ook 

rekening  gehouden met ziekte, vakantie en vrije dagen.  Een medewerker die 

ziek is kan dan niet afrekenen…. 

Voorraad 
Automatische registratie van voorraadmutaties is toegevoegd. Hiermee kan in 

bijzondere gevallen de artikelstroom in detail worden nagezien.  (Alleen door de 

helpdesk van SalonNet) 
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Online Afsprakenboek 
Uitwisseling van gegevens tussen SalonNet en het online afsprakenboek is 

geoptimaliseerd. Dit betekend dat online afspraken sneller zichtbaar zijn in het 

SalonNet afsprakenboek. Ook handmatige aanpassingen in het afsprakenboek 

worden nu sneller doorgestuurd naar internet. Hierdoor wordt de kans dat 

afspraken automatisch in tijd verschuiven sterk gereduceerd.  

Tevens is de doorlopende controle op de beschikbare internetverbinding 

verbeterd. Binnen 15-90 seconden (afhankelijk van uw netwerk) wordt 

geconstateerd dat de internetverbinding is verbroken (geweest). Zodra internet 

weer beschikbaar is, wordt de verbinding met het online afsprakenboek 

onmiddellijk hersteld, en het afsprakenboek (in de salon en op internet) 

gesynchroniseerd. 

De status van het online afsprakenboek is zichtbaar in het hoofdvenster van 

SalonNet. 

 

De volgende situaties kunnen voorkomen: 

 Er is directe verbinding met het online afsprakenboek. 

De agenda (beschikbaarheid) wordt direct bijgewerkt 
op internet en in SalonNet. Het maken van online 

afspraken is mogelijk. Nieuwe online afspraken zijn 
meteen zichtbaar in het afsprakenboek. 

 Er is geen verbinding met het online afsprakenboek. De 
agenda (beschikbaarheid) wordt niet bijgewerkt op 
internet als in SalonNet. Het maken van online 

afspraken is wel mogelijk. Nieuwe online afspraken zijn 
(nog) niet zichtbaar in het afsprakenboek. 

 Er is geen verbinding met het online afsprakenboek. De 
agenda (beschikbaarheid) wordt niet bijgewerkt op 

internet. Het maken van online afspraken is niet 
mogelijk.  

 Er is directe verbinding met het online afsprakenboek. 
De agenda (beschikbaarheid) wordt direct bijgewerkt 
op internet. Het maken van online afspraken is niet 

mogelijk.  

 

Zodra de internetverbinding is hersteld worden de beschikbare online afspraken 

ingelezen in SalonNet en de agenda gesynchroniseerd.  
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Let op! Indien de status  langere tijd heeft geduurd, bestaat de 

mogelijkheid dat de online afspraak op een ander tijdstip in het afsprakenboek 

staat dan de klant op internet heeft aangegeven! U dient dit dan handmatig te 

corrigeren. 

Geconstateerde afwijkingen zijn nu zichtbaar door een andere kleur van de 

afspraak in het afsprakenboek. 

 

De online afspraak is opgenomen in het afsprakenboek zoals 

de klant op internet heeft aangegeven. Er is geen voorkeur 
van de gekozen stylist. Het tijdstip in de e-mail bevestiging 
komt overeen met de agenda. 

 

De online afspraak is opgenomen in het afsprakenboek zoals 
de klant op internet heeft aangegeven. Er is voorkeur van de 

gekozen stylist. Het tijdstip in de e-mail bevestiging komt 
overeen met de agenda. 

 
 
*** 

De online afspraak is opgenomen in het afsprakenboek met 
een afwijkende tijd dan de klant op internet heeft 

aangegeven. Er is geen voorkeur van de gekozen stylist. Het 
tijdstip in de e-mail bevestiging komt niet overeen met de 
agenda. 

 
 
*** 

De online afspraak is opgenomen in het afsprakenboek met 
een afwijkende tijd dan de klant op internet heeft 

aangegeven. Er is voorkeur van de gekozen stylist. Het 
tijdstip in de e-mail bevestiging komt niet overeen met de 

agenda. 
 

*** Afwijkingen in de online afspraak kunnen alleen ontstaan indien er enige tijd 

geen internetverbinding is en gedurende deze tijd afspraken worden ingevoerd of 

gewijzigd in SalonNet. Het is dan niet mogelijk om rekening te houden met 

online afspraken die in dezelfde periode zijn gemaakt. 
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Voorkeuren 
Bij kas is een extra optie opgenomen om het audiosignaal te onderdrukken 

indien  de kassalade wordt geopend. 

 

Er is tevens een help knop toegevoegd bij abonnementen. 
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Personeel 
 

Bij het vastleggen van vakanties en vrije uren is de optie toegevoegd om aan te 

geven dat het bijzonder verlof betreft. 

Bijzonder verlof is bijvoorbeeld van toepassing bij bruiloften, bezoek (tand) arts, 

zwangerschapsverlof e.d.  

 

De bijzonder verlof uren worden wel bijgehouden, maar niet geteld als vrije uren. 

In het lijstje met uren is dit aangegeven met “!” in de laatste kolom. 

In bovenstaand voorbeeld heeft een medewerkster 4 maanden  

zwangerschapsverlof, totaal 421.20 uur.  Dit is nu zichtbaar in het overzicht met 

de totaal tellingen. 
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