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         November 2014 

 

Geachte SalonNet gebruiker, 

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

zijn doorgevoerd vanaf versie 2.17 (juli 2014) 

 Met welke versie van SalonNet werk ik nu? 

 Start SalonNet 

 Klantkaart 

 Voorkeuren 

 Kassa 

 Kasuitgave 

 Dag afsluiting 

 Leveranciers 

 Voorraad en bestellen 

 Nieuw! Voorraad historie 

 Nieuw! Wachtwoorden styliste 

 Salonverbruik 

 Nieuw! Samenvoegen / ontdubbelen klanten 

 Mailing klanten 

 Kantoorversie  

 Touch screen 

 

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

correcties doorgevoerd om SalonNet nog beter 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 2.21-003. 

 

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  en opslaan op een 
USB-stick. 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 dan de virusscanner en/of firewall 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 Tel: +31 (0)343-758252. 

 
 
 

  

mailto:info@salonnet.nl
file:///C:/Users/Jack/Documents/J.D.%20Software/SalonNet/www.salonnet.nl


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.nl, www.salonnet.nl Pagina 3 

Start SalonNet 
Het opstarten van SalonNet kan soms (afhankelijk van uw computer en de 

omvang van uw database) even duren. 

Vanaf deze versie wordt een opstartvenster geprojecteerd, zodat u weet dat 

SalonNet aan het starten is. Elke keer als u opstart wordt een andere afbeelding 

geprojecteerd. 
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Klantkaart 

Afdrukken klantkaart 
Bij het afdrukken van een klantkaart heeft u nu meer controle op de af te 

drukken  informatie. 

 

De af te drukken klantkaart is altijd van dezelfde klant die op dat moment in 

beeld is. 

 

U kiest uit een willekeurige samenstelling van gegevens. Bijv. Bezoeken + kleur. 

Permanentkaart + Kleurkaart, of alleen kleurkaart. 

Per onderdeel geeft u aan of u de bijbehorende aantekeningen (indien 

beschikbaar) ook wilt afdrukken.  Standaard staan “Bezoeken” niet geselecteerd. 
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Extra foto’s  
Per klant heeft u nu de mogelijkheid om maximaal 5 extra foto’s te registreren. 

Dit is toegevoegd op verzoek van SalonNet gebruikers. 

 

Bij de klantenkaart is hiervoor een extra tab ”Foto’s” opgenomen. 

De voorbeeld foto’s zijn onherkenbaar gemaakt i.v.m. privacy. 

  

mailto:info@salonnet.nl


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.nl, www.salonnet.nl Pagina 6 

Voorkeuren 
De indeling van de enkele tab bladen is gewijzigd. 

Vervallen is “Prijzen” en tab “Financieel” is verplaatst vanuit “Overige”. De details 

vindt u verderop in dit document. 

Afdrukken receptuur 
Tot op heden werd bij het afdrukken van de receptuur van kleuren of permanent 

altijd het opmerkingenveld afgedrukt. Bij sommige gebruikers staan daar 

opmerkingen of historie (uit een vorig programma) die geen onderdeel vormen 

van het recept. Het vermelden van de opmerkingen op de receptuur bon is nu 

naar wens instelbaar (Zie A). Deze instelling geldt voor kleur- en permanent 

recepturen. 

 

Samenvoegen klanten 
Deze instelling is voor de nieuwe functionaliteit in SalonNet om het 

klantenbestand te ontdoen van dubbele adressen. Deze wordt elders in dit 

document in detail beschreven. Indien de optie “Test E-mail adres bij 

samenvoegen en ontdubbelen klanten” is aangevinkt, worden alle klanten met 

hetzelfde E-mail adres geacht dezelfde klant te zijn. (Zie B) 
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Financieel 
De BTW gegevens zijn verplaatst van tab “Kassagroepen” naar “Financieel/BTW”.  

 

In Financieel is een nieuwe tab “Grootboek rekeningen” opgenomen 

  

Nieuw hierbij zijn de rekeningen voor kasuitgave en verkoop. 
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Overleg vooraf met uw boekhouder voordat u rekeningnummers 

aanpast. 

In “Omzet” staan alle vaste rekeningen zoals deze bij de kassa worden 

toegepast. Verwijderen van rekeningen is niet mogelijk. U mag wel het 

rekeningnummer en/of omschrijving naar eigen inzicht aanpassen. 

Druk op “Herstel naar standaard” indien u van 1 regel het rekeningnummer en 

omschrijving wil herstellen naar de standaard SalonNet voorkeur. 

 

Inkoop wordt gebruikt bij invoer van de kasuitgave. SalonNet heeft voor u de 

meest voorkomende kosten al toegevoegd. De BTW wordt bij het exporteren 

naar de financiële administratie uitgesplitst. De kosten kunt u (na overleg met 

uw boekhouder) naar eigen inzicht indelen. Let hierbij met name op de 

grootboekrekening en BTW. 

 

Verkoop is toegevoegd als voorziening voor toekomstige functionaliteit t.b.v. het 

koppelen met een financiële administratie.  
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In Financieel is een nieuwe tab “Kassa” opgenomen 

 

Het deel “Financieel” is verplaatst vanuit het de eerste tab “Kassa”. 

Nieuw is de mogelijkheid om specifieke betaalwijzen de onderdrukken in de 

kassa. Dit geldt voor de vrije betaalwijze, creditcard en cadeaubon. 
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Kassagroepen 
De onderdelen “Kassagroepen” en “Prijzen” zijn samengevoegd. De tab “Prijzen” 

is daardoor komen te vervallen. De met nummers gemarkeerde onderdelen zijn 

nieuw of aangepast in SalonNet.  

 

1. Bij de behandeling heeft u de keus uit enkele opties: 

 

Behandeling Betekenis 

Knippen In de kassa is het mogelijk om dezelfde behandeling vaker 
af te rekenen. Bijv. knippen van moeder met kinderen. 

Kleuringen Indien deze kassagroep is berekend in de kassa en er is 
een klant geselecteerd, wordt na afloop gevraagd om de 
kleurenkaart bij te werken.  

Permanent Indien deze kassagroep is berekend in de kassa en er is 

een klant geselecteerd, wordt na afloop gevraagd om de 
permanentkaart bij te werken. 

Algemeen Overige kassagroep zonder speciale kassahandelingen. 

 

2. “Actief” De kassagroep is zichtbaar in de kassa (standaard). Indien niet 

aangevinkt, wordt de kassagroep in de kassa en online afsprakenboek niet 

weergegeven.  

3. “Prijslijst” Hiermee bepaalt u of de kassagroep op de prijslijst wordt 

afgedrukt. 
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4. De helptekst is uitgebreid met uitleg van de nieuwe rubrieken. 

5. Het aanpassen van de prijsgegevens kan d.m.v. dubbelklik op de 

betreffende kolom. De knop  geeft een apart invoervenster 

per behandelprijs.  

 

 
 

Alle talen zoals ingesteld bij “Overige\Diversen” zijn zichtbaar. 

 

Met rubriek prijslijst geeft u aan of de behandeling op de prijslijst wordt 

afgedrukt. (standaard aangevinkt). 

 

Vanaf deze versie is het mogelijk om een toekomstige prijswijziging door 

te voeren. Hiervoor dient de “m.i.v.” datum te zijn ingevuld. Voor deze 

datum wordt de “Prijs” berekend. Vanaf de ingegeven datum wordt de 

“Nieuwe prijs” berekend.  

 

  

mailto:info@salonnet.nl


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.nl, www.salonnet.nl Pagina 12 

Teksten kassabon 
Indien gewenst kan het afdrukken van de klant leeftijd op de kassabon worden 

onderdrukt. Dit op speciaal verzoek van SalonNet gebruikers. 

 

Wilt u de leeftijd van de klant niet afdrukken, dient u de optie aan te vinken. 

Tevens is de keuzeoptie voor het afdrukken van de salongegevens verplaatst. 

Deze staat nu bij [Kassateksten], en stond voorheen in [Kassa]. 
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Stylist wachtwoord 
Indien gewenst kunnen kashandelingen van een medewerker afschermen met 

een wachtwoord. Dit kunt u activeren in voorkeuren. 

 

Op alle plaatsen in het programma waar selectie van een medewerker 

noodzakelijk is, wordt nu om een wachtwoord gevraagd. 

 

Dit is in de onderdelen: 

- Kassa 

- Verkoop cadeaubon 

- Betalen openstaande rekening 

- Kasuitgave 

- Salonverbruik 

Het wachtwoord zelf is per medewerker in te stellen bij “Onderhoud\Personeel” 
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Aanpassen / invoer van een persoonlijk wachtwoord voor de medewerker is 

uitsluitend mogelijk door de beheerder .  

Het is achteraf NIET mogelijk om een wachtwoord op te vragen.  

Het wachtwoord kan cijfers, letters, en hoofdletters bevatten, en dien minimaal 1 

en maximaal 15 tekens lang te zijn. 
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Kassa 

Kassa 
Bij verkoop van artikelen in de kassa wordt nu ook de bijbehorende afbeelding 

geprojecteerd (indien bekend). 

Afbeeldingen bij artikelen kunt u zelf toevoegen bij “Voorraad\Voorraad beheer”. 

 

De bovenste afbeelding hoort bij de geselecteerde artikelregel. 

De onderste afbeelding is het artikel dat u aan de kassabon aan het toevoegen 

bent. 

Tevens is het opzoeken van artikelen vereenvoudigd. U hoeft geen keus meer te 

maken of u op barcode, nummer of artikelnaam wilt zoeken. Het zoeken vindt 

plaats in alle  genoemde onderdelen. De zoekterm mag ook midden in de tekst 

voorkomen. 
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Kasuitgave 
Het onderdeel kasuitgave is aangepast. 

 

De beschikbare soort kasuitgave kunt u naar eigen inzicht aanpassen bij 

Voorkeuren “Financieel/Grootboek rekeningen/inkoop”. 

Het ingegeven bedrag is altijd inclusief btw. Het berekende btw aandeel wordt 

ter informatie geprojecteerd. Na bevestiging is de kasuitgave zichtbaar in het 

venster. 

 

In het exportverslag naar de financiële administratie wordt van de kasuitgaven 

de kosten en btw uitgesplitst naar de juiste grootboekrekeningen. Dit 

vereenvoudigt het bijwerken van uw boekhouding. Zie Rapportage week / maand 

/ kwartaal verslag. 
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Dag afsluiting 

Vanaf versie 2.20-001 registreert de kassa behalve de klantkorting (klant pas) 

ook de korting die gegeven is aan andere klanten en passanten. 

Het korting bedrag wordt nu vermeld op de dag afsluiting. 

 

De betreffende regel wordt alleen afgedrukt indien er sprake is van kassakorting. 
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Leveranciers 

Leveranciers 

 

Bij de basisgegevens van de leveranciers zijn enkele aanpassingen doorgevoerd: 

A. Invoer van een website is mogelijk. Zie het omcirkelde deel.  De knop van 

Internet Explorer is alleen actief indien een geldige website is ingevoerd.  

Bij het kiezen van deze knop wordt automatisch de internet pagina 

opgevraagd. 

B. Bijwerken assortiment. Deze knop is alleen actief indien er een “Export 

code” is ingevoerd. De export code kunt u aanvragen bij uw leverancier. 

Heeft een leverancier geen exportcode? Laat dan de betreffende 

leverancier contact opnemen met SalonNet. 

C. Indien “Automatisch bijwerken” is aangevinkt, controleert SalonNet 

automatisch op wijzigingen in het assortiment, en werkt deze indien nodig 

bij. 

 

 

  

mailto:info@salonnet.nl


SalonNet, Schoolweg 15, 3959 AW  Overberg. +31 (0)343-758252  

info@salonnet.nl, www.salonnet.nl Pagina 19 

Voorraad en bestellen (indien besteladministratie actief is) 
Bij onderhoud leveranciers (Voorraad/leverancier) is per artikel met kleuren 

aangegeven of er voldoende voorraad is, in bestelling is of dat deze moet worden 

bestelt. Bij het doorlopen van de voorraad is de actuele situatie meteen 

zichtbaar.  

 

 Het aantal te bestellen is al ingevuld, en het artikel wordt 
opgenomen in de eerstvolgende bestelling naar de 

leverancier. 

 Dit artikel is in bestelling. Zie aantal in kolom “Besteld” 

 De actuele voorraad (plus aantal in bestelling) is lager dan 

de minimum voorraad. Alleen indien de minimum voorraad 
groter is dan 0 (nul). 

 

Nadat de bestelling is verstuurd: 

  

Verplaatst het aantal besteld per artikel van de kolom “Bestellen” naar “Besteld”.  
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Salon Verbruik 
Voor het vastleggen van salon verbruik dient de medewerker zich nu vooraf 

registreren. 

 

Registratie van de medewerker is noodzakelijk om achteraf terugzoeken van 

voorraad mutaties mogelijk te maken.  

Tevens is het opzoeken van een artikel vereenvoudigd. Het is niet meer nodig 

om een kolom te selecteren voor het zoeken. Zoeken vindt gelijktijdig plaats in 

alle kolommen op zowel cijfers als letters. Indien gezochte tekst midden in de 

omschrijving voorkomt, wordt het betreffende artikel ook gevonden. 
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Voorraad 

Artikelgroepen 
Tot op heden waren de artikelgroepen naar eigen inzicht in te delen. T.b.v. 

toekomstige ontwikkelingen is er de noodzaak voor standaardisatie ontstaan. 

 

Om een artikelgroep om te zetten naar de standaard is een knop toegevoegd aan 

de knoppenbalk. 

 

Het omzetten naar de standaard artikelgroep geldt ook voor de betreffende 

voorraad artikelen. 

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om eigen artikelgroepen te gebruiken. 
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Voorraadbeheer 

 

Per artikel kunt nu een afbeelding koppelen. Deze afbeelding is zichtbaar bij 

verkopen in de kassa. Via de knoppen kunt u de afbeelding 

selecteren. Dit kan een foto via de webcam zijn, of een afbeelding bestand (jpeg 

of png bestand)  

A. Opzoeken van artikelen is vereenvoudigd. U hoeft geen keus meer te 

maken of u op barcode, nummer of artikelnaam wilt zoeken. Het zoeken 

vindt geplaats in alle genoemde onderdelen.  

 
De zoekterm mag ook midden in de tekst voorkomen, zoals in 

bovenstaand voorbeeld het woord “shampoo”. 
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B. Per artikel kunt u aangeven of deze uitsluitend gebruikt wordt als 

salonverbruik. Indien “Alleen voor salonverbruik” is aangevinkt, is het niet 

mogelijk om het betreffende artikel te verkopen in de kassa en staat ook 

niet in de selectielijst bij het zoeken van artikelen in de kassa. Uiteraard is 

het wel mogelijk om salonverbruik vast te leggen. Indien aangevinkt, is de 

“advies verkoopprijs” en de “verkoopprijs” niet zichtbaar. 

 

C. De kritisch voorraad is een voorbereiding voor toekomstige 

ontwikkelingen. Op dit moment heeft deze rubriek nog geen functie. 

  

D. Vanaf SalonNet versie 2.17 wordt elke voorraad mutatie geregistreerd. 

Ook wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor deze voorraad mutatie. 

Per artikel kunt u de afzonderlijke voorraad mutaties opvragen. Hiervoor is 

een knop toegevoegd in de knoppenbalk. 

Het is niet mogelijk om dit overzicht af te drukken. 

 

Indien er geen medewerker staat vermeld, is dit een voorraad mutatie 

uitgevoerd door de beheerder (na inloggen met wachtwoord). 

De laatste mutatie staat als eerste vermeld in het verslag.  

Kolom 
naam 

Waarde Omschrijving 

Datum DD/MM.JJJJ Datum van de mutatie 

Tijd UU:MM Tijdstip van de mutatie 

Medewerker Xxxxx Indien leeg, dan is dit een mutatie uitgevoerd 
voor update 2.19-006 of door de beheerder (na 

invoer van wachtwoord). 

Bij 0..9999 Het aantal stuks dat aan de voorraad is 

toegevoegd. 

Af 0..9999 Het aantal stuks dat uit de voorraad is 

verwijderd. 

Voorraad 0..9999 Eindvoorraad NA verwerken van de mutatie. 
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In de omschrijving staat vermeld welke soort voorraad mutatie het betreft. De 

volgende teksten kunnen voorkomen: 

Omschrijving Betekenis 

Inboeken Ontvangst van de goederen. Ingeboekt via 
leveranciers\Voorraad\Inboeken. 

Afboeken verkoop Verkoop van het product via de kassa. 

Update Handmatige correctie van de voorraad via 
voorraadbeheer. 

Salonverbruik Uit de voorraad genomen t.b.v. gebruik in de salon. 
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Samenvoegen en ontdubbelen klanten 
Samenvoegen en ontdubbelen is een hulpmiddel om uw klantenbestand zuiver te 
houden. De informatie van dubbel voorkomende klanten kan worden 

samengevoegd op 1 klantenkaart.  
 
Een klant komt dubbel voor indien: 

 
 Postcode komt exact overeen. 

 Het geslacht is hetzelfde (Dhr. / Mevr.) 
 De voorletters zijn hetzelfde. 
 De achternaam is exact hetzelfde. 

 
Indien wenselijk kan ook het E-mail adres gecontroleerd worden. 

Alle klanten met hetzelfde E-mail adres worden dan geacht dezelfde klant te zijn. 
Zie in “Voorkeuren\Overige\Klanten”  rubriek “Test E-mail adres bij 
samenvoegen en ontdubbelen klanten”. 

 
Bij het samenvoegen van 2 klanten vinden de volgende bewerkingen plaats: 

 
 Samenvoegen openstaande posten en abonnement tegoeden. 
 Samenvoegen bezoekhistorie. 

 Samenvoegen kleurenkaarten (laatste 6 behandelingen). 
 Samenvoegen permanentkaarten (laatste 6 behandelingen). 

 Samenvoegen lopende en historische afspraken. 
 Samenvoegen kassabonnen in de wacht. 
 Samenvoegen nog in te vullen behandelkaarten. 

 Samenvoegen kassabonnen. 
 Optellen tegoed spaarpunten. 

 Optellen tegoed stempels. 
 Bijwerken datum eerste en laatste bezoek. 
 Bijwerken/corrigeren geboortedatum. 

 Overnemen foto (indien van toepassing). 
 Overnemen meest recente gegevens klantenpas. 

 Samenvoegen e-mail en SMS opties. 
 Samenvoegen aantekeningen. 

 

Samenvoegen is op 2 manieren mogelijk. 
 

1. Via klanten. 
2. Via “Systeembeheer\Systeem onderhoud\Samenvoegen klanten 

(ontdubbelen). 
 

Opmerking: 
Na het samenvoegen van 1 of meerdere klanten is het raadzaam om het 

onderdeel "Systeembeheer\Herindexeren bestanden" uit te voeren.  
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Via klanten 
Selecteer de klant waarvan u vermoedt dat deze vaker voorkomt in uw bestand. 

Druk op de nieuwe knop “Samenvoegen klantgegevens”. 

 
 

SalonNet doorzoekt het gehele klantenbestand. Indien er een dubbel adres is 
gevonden wordt onderstaand venster geprojecteerd: 
 

 
 
Rechts boven bij de rode pijl leest u af hoe vaak deze klant voorkomt. 

Staat een klant er bijvoorbeeld 3x in. Dat staat daar 1 / 2  voor de eerste 
dubbele klant, en 2 / 2 voor de 2e dubbele klant. 

 
Kiest u voor “Annuleren” , blijft de dubbele klant bestaan in uw gegevens. 

Met  knop kopieert u de gewenste gegevens van de dubbele klant. 

 
Twijfelt u of de gegevens betrekking hebben op dezelfde klant, vraag dan via de 
knop “Klantkaart” de volledige klantenkaart op. 

 
De knop “samenvoegen” start de verwerking. Afhankelijk van de hoeveelheid 

gegevens kan dit enige tijd duren. De dubbele klant (gegevens rechts in het 
venster) wordt daarna uit uw klantenbestand verwijderd. 
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Opzoeken dubbele klanten 
Via onderstaande menuoptie heeft u de mogelijkheid om automatisch dubbele 

klanten op te sporen. 

 

Deze handeling kan enkele minuten duren (afhankelijk van het aantal klanten en 

de snelheid van uw computer). De voortgang wordt weergegeven. 

 

Nadat alle klanten zijn gecontroleerd, projecteert SalonNet een overzicht van 

alle gevonden dubbele klanten. 

 

Door een regel te selecteren of het aanklikken van de knop “Samenvoegen” 

controleert u de betreffende klant. 
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Rechts boven bij de rode pijl leest u af hoe vaak deze klant voorkomt. 
Staat een klant er bijvoorbeeld 3x in. Dat staat daar 1 / 2  voor de eerste 

dubbele klant, en 2 / 2 voor de 2e dubbele klant. 
 

Kiest u voor “Annuleren” , blijft de dubbele klant bestaan in uw gegevens. 

Met  knop kopieert u de gewenste gegevens van de dubbele klant. 
 

Twijfelt u of de gegevens betrekking hebben op dezelfde klant, vraag dan via de 
knop “Klantkaart” de volledige klantenkaart op. 

 
De knop “samenvoegen” start de verwerking. Afhankelijk van de hoeveelheid 
gegevens kan dit enige tijd duren. De dubbele klant (gegevens rechts in het 

venster) wordt daarna uit uw klantenbestand verwijderd. 
 

De geselecteerde klant verdwijnt uit het overzicht nadat u deze heeft 

afgehandeld of het samenvoegen van de klant heeft geannuleerd. 
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Mailing klanten 

 

 
De mailing naar bestand is aangepast. 

In alle genoemde bestanden is de aanhef, naam, eerste en laatste bezoekdatum 

opgenomen. Dit op speciaal verzoek van onze klanten. 

 

Onderstaand het voorbeeld van de uitvoer naar Excel. 

 

 

De nieuwe optie “Alleen zonder afspraken” is alleen zichtbaar indien “Selectie 

laatste bezoekdatum” is geselecteerd. 

Dit biedt de mogelijkheid om klanten een mail te sturen die nog geen afspraak 

gemaakt hebben na het laatste bezoek. 
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Kantoorversie 
Het is nu mogelijk om basis instellingen gelijktijdig op te sturen naar een of 

meerdere filialen.  Het is niet meer noodzakelijk om een reservekopie vanuit  de 

kantoorversie op te sturen naar het filiaal. Voor organisaties waarbij een of 

meerdere filialen gebruik maken van het SalonNet online afsprakenboek 

is deze functionaliteit essentieel. 

Voor het activeren van deze functionaliteit zijn specifieke systeem instellingen bij 

het filiaal en in de kantoorversie noodzakelijk. Wilt u hiervan gebruik maken, 

neem dan contact op met de SalonNet Helpdesk. 

Op diverse punten in de kantoorversie zijn extra knoppen toegevoegd om 

gegevens te publiceren. Deze knoppen zien er als volgt uit: 

 of  

Voor het publiceren controleert de kantoorversie van elk filiaal de online status. 

Dit kan enkele seconden per filiaal duren.  

Daarna geeft SalonNet aan welke informatie gepubliceerd gaat worden en welke 

filialen dit gaan ontvangen. 

 

U kunt uitsluitend filialen selecteren die online zijn. 

Na bevestiging start het publiceren. De benodigde tijd is afhankelijk van de 

hoeveelheid informatie en het aantal geselecteerde filialen. Na publicatie wordt 

een status venster weergegeven. 
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De kantoorversie kan de volgende gegevens publiceren: 

 Voorkeuren 

 Behandelgroepen en prijzen 

 Artikelgroepen 

 Leveranciers en voorraad 

 Rekeningschema 

 Openingstijden 

 Personeel gegevens 

 

Voorkeuren 
Niet alle voorkeuren worden gepubliceerd. Sommige instellingen  zijn filiaal 

gebonden en mogen niet overschreven worden zoals bijvoorbeeld eerstvolgende 

kassabonnummer, openingstijden, printer, kassalade, e-mail instellingen etc. 

De volgende gegevens worden verstuurd: 

 Kassa afdruk kassabon en kassa bediening. 

 Commercieel korting en spaarsysteem. 

 Overige/diversen bestelgegevens, actieve talen, afspraak bevestiging en 

geslacht 

 Overige/klanten afdrukken receptuur en klanten 

 Financieel/Btw Vrije betaalwijze, Export en Btw 

 Financieel/Kassa financieel. 

 Overige/knoppenbalk samenstelling 

Behandelgroepen en prijzen 
Deze worden niet standaard meegestuurd. In tab kassagroepen bij voorkeuren is 

een aparte knop opgenomen om te publiceren. 

In het filiaal worden de kassagroepen en behandelingen geheel vervangen. 

Eventueel eerder aangebrachte toevoegingen of wijzigingen in de behandelingen 

zoals bijv. behandeltijd of volgorde in de kassa gaan na publicatie vanuit de 

kantoorversie verloren. 

Artikelgroepen 
Deze vindt u in Voorraad/Artikelgroepen.  Van alle bestaande artikelgroepen 

in het filiaal wordt de omschrijving (in alle talen) bijgewerkt. Ontbrekende 
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artikelgroepen zijn na publicatie weer toegevoegd. Indien een filiaal een eigen 

artikelgroep kent  (niet bekend in de kantoorversie) , blijft deze bestaan. 

Leveranciers en voorraad 
Publiceren van leveranciers en voorraad artikelen vindt plaats in 

Voorraad/leveranciers. Bij publiceren van een leverancier worden alle 

bijbehorende voorraad artikelen meegestuurd. Uiteraard zal bij het filiaal de 

actuele voorraadstand gewaarborgd blijven. 

Het is niet mogelijk om gelijktijdig meerdere leveranciers te publiceren. 

Rekeningschema 
Het rekeningschema vindt u in Voorkeuren/Overige/Financieel. 

In het filiaal worden de grootboekrekeningen geheel vervangen. Eventueel 

eerder aangebrachte toevoegingen of wijzigingen bij het filiaal gaan na publicatie 

vanuit de kantoorversie verloren. 

Openingstijden 
Het publiceren van openingstijden is alleen mogelijk voor het filiaal dat u op dat 

moment heeft geopend in de kantoorversie. Het is niet mogelijk om de 

openingstijden van dit filiaal te versturen naar een ander filiaal. Het is raadzaam 

om na het publiceren SalonNet bij het filiaal opnieuw op te starten. 

Personeel gegevens 
Het publiceren van personeel is alleen mogelijk voor het filiaal dat u op dat 

moment heeft geopend in de kantoorversie. Het is niet mogelijk om personeel 

van dit filiaal te versturen naar een ander filiaal. 

Van de betreffende medewerker wordt ook de urenkaart opgestuurd. 
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Touch screen (alleen indien van toepassing) 
In diverse onderdelen van SalonNet wordt bij een invoerveld van een tekst of 

bedrag het touch toetsenbord nu automatisch weergegeven. 

- Onderhoud klanten 

- Kleurenkaart 

- Permanentkaart 

- Invoer begin kas 

- Kas uitgave 

- Salonverbruik 

- Dag afsluiting 

- Vraag aan SalonNet 

- Zoeken klanten 

- Zoeken voorraad 
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