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Bezoek onze stand, stand 162.
Op zondag en maandag houd ik een 
lezing om 14:45 in kennistheater 3.
Onderwerp: “Meer winst met salon 

automatisering”

SalonNet onderscheidt zich van de andere salon- software door de eenvoudige 

bediening en dat het zeer compleet is. Het omschakelen tussen de belangrijke 

onderdelen zoals kassa en afsprakenboek is een kwestie van één muisklik of het 

aanraken van het scherm. Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen even 

handig is met computers. SalonNet is zo opgezet dat het meteen duidelijk is 

wat de mogelijkheden zijn. Eenvoud is het devies! Kom je er als gebruiker toch 

niet uit, dan kun je altijd telefonisch contact opnemen met de helpdesk (gratis). 

Verder zijn de kosten laag met een vast abonnement bedrag zonder extra  

verrassingen achteraf.  

SalonNet gebruikt internet voor online ondersteuning, online back-up, het  

versturen van updates, e-mails en afspraakbevestigingen. Maar erg belangrijk 

is: SalonNet werkt ook als er geen internet aanwezig is. Daardoor is het ook  

heel geschikt kappers met een variabele werkplek.

Ondanks dat SalonNet eenvoudig te bedienen is, is het een zeer compleet  

systeem. Behalve de kassa en afsprakenboek zijn ook klantkaarten, recepten, 

voorraadbeheer, personeel administratie en uiteraard uit-

gebreide financiële  rapportages/statistieken beschikbaar.

Tevens geven we ook (gratis) adviezen over alle mogelijke 

tariefstructuren, kortingen en spaarsystemen. 

Klanten kunnen ook online een afspraak maken, gewoon 

achter de PC, tablet of met de telefoon. Er is zelfs een  

aparte APP voor Android en  Apple. Het online een afspraak 

maken was nog nooit zo eenvoudig.

   SalonNet 
Salon automatisering
SalonNet is “de” salonautomatisering voor de ZZP’er tot aan de grote salons met meer dan  

15 medewerkers. Het is al jaren de meest complete,  voordelige en gebruiksvriendelijke software 

voor salonautomatisering. 

Het SalonNet systeem is voor iedereen hetzelfde, maar je kunt als gebruiker zelf 

vele opties ‘aan’ of ‘uit’ zetten en aanpassen. Uiteraard helpen wij onze klanten 

om het programma zo in te richten zodat het aansluit bij gewenste de werkwijze. 

Bijzonder aan SalonNet is dat we veel samenwerken met kappers. De informatie 

die zij aandragen is heel waardevol en stelt ons in staat om het programma 

steeds verder te verbeteren. Wij luisteren naar onze klanten! Stel dat een kapper 

die werkt met SalonNet aangeeft behoefte te hebben aan een specifieke uitbrei-

ding of een extra functie, dan maken we deze. Vervolgens zorgen we er met een 

update voor dat alle gebruikers van SalonNet hiervan kunnen profiteren. Wat dat 

betreft is SalonNet dus met recht een systeem voor en door kappers. We helpen 

elkaar om vooruit te komen. Wij zien ons meer als partner van de kapper in plaats 

dan alleen leverancier.

Kiest een salon voor SalonNet, dan betaalt deze een vaste lage prijs.  Er zijn geen 

eenmalige opstartkosten. Met andere woorden: de aanschaf is volledig gratis, ook 

de hulp bij het inrichten van de prijzen en het digitale afsprakenboek. Het enige 

dat de kapper betaalt zijn de abonnementskosten vanaf € 25,- per maand plus de 

eventuele kosten van de aantal online afspraken. Vanzelfsprekend zijn de help-

desk en de online back-up van het systeem bij de basisprijs inbegrepen. Het enige 

dat u nodig heeft is een moderne Windows PC of laptop.

In verband met de op de AVG wet van 25 mei heeft 

SalonNet voorzieningen in het programma aange-

bracht. Zodat het voor de ondernemer een stuk 

gemakkelijker wordt om aan deze wet te voldoen.

ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN
> SalonNet is meertalig: Nederlands, Duits,   

 Engels en Frans. Dit geldt ook voor de app en   

 online afspraakboek

> SalonNet heeft de beste prijs-prestatie    

 verhouding 

> Abonnement al vanaf € 25,- per maand

> SalonNet werkt ook als internet het niet doet.

> SalonNet zorgt voor sneller en nauwkeuriger   

 afrekenen.

> Duidelijk, compleet en compact financieel  

 verslag per week, maand of kwartaal

> 6 dagen per week van 09:00 – 17:30 gratis   

 helpdesk.

> In 2017 zijn er meer dan 55.000 online    

 afspraken gemaakt via SalonNet 

> Aangepast voor de AVG wet 

> Gratis demoversie via www.salonnet.nl
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