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Compad Bakkerij
Als bakker heeft u dagelijks te maken met omzet, verkopen, bestellingen, klanten en
alle daarmee samenhangende zaken. Wat moet ik voor morgen produceren en voor
wie? Welke facturen moeten de deur uit en welke prijsafspraken heb ik met deze
klanten gemaakt? Wat zijn de productiekosten en de omzet van mijn product?
Compad Bakkerij, het computerprogramma voor iedere brood- en banketbakker
heeft antwoord op al uw vragen.
Compad Bakkerij is een uiterst efficiënt
computerprogramma dat naast snelheid
ook absoluut uitblinkt in bedieningsgemak
en flexibiliteit.
Compad Bakkerij stelt u op eenvoudige
wijze in staat om al uw bestellingen ongeacht of deze via computer, internet of uw
kassasysteem zijn vastgelegd te verwerken
tot baklijsten, werkstaten, productielijsten,
verdeelstaten, snijlijsten, lever/contantbonnen en periodieke facturen. Hierbij
wordt automatisch rekening gehouden
met de door u vastgelegde prijsafspraken,
leverings- en betalingscondities.
De aangeboden oplossing is gemaakt voor
bakkers van deze tijd en bevat alle onderdelen die u nodig heeft voor een effectieve
en stabiele bedrijfsvoering. Iedere bakker,
ook zonder uitgebreide boekhoudkundige
kennis en computerervaring kan direct
met Compad Bakkerij werken.

Factuur klant

Productie lijsten
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Bestelling via:
-Winkel
-Internet
-Telefoon

Voordelen Compad Bakkerij
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Complete automatisering van bestellingen, productielijsten, recepturen en facturering
Minder kans op fouten
Tijdsbesparing omdat de bestelling maar één keer wordt vastgelegd
Duidelijke productie overzichten
Heldere lever- en/of contantbonnen
Compacte en duidelijke facturen in eigen huisstijl
Warenwettelijk juiste productetiketten en -specificaties
Zeer gebruiksvriendelijke software
Geheel naar eigen wens in te richten
Professionele persoonlijke ondersteuning
Integratie met webshop en kassasystemen
Betaalbare standaard oplossing voor iedere brood- en banketbakker
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Gegevens en afspraken eenmalig vastleggen

In Compad Bakkerij is het mogelijk een
onbeperkt aantal artikelen, diensten en
artikelgroepen vast te leggen.

De door u vastgelegde gegevens kunnen voor meerdere toepassingen worden gebruikt, zoals: prijslijsten, etiketten, schapkaarten en koppelingen naar
machines zoals weegschalen, etiketteringmachines,
en kassasystemen.

Artikelen invoeren

Aanbiedingen vastleggen

In Compad Bakkerij is het mogelijk om een onbeperkt aantal artikelen, diensten en artikelgroepen
vast te leggen. Standaard kunt u per artikel o.a.
de artikelcode, omschrijving, prijzen, reclames en
recepturen bijhouden.

Uiteraard biedt Compad Bakkerij u de mogelijkheid
om per artikel één of meerdere aanbiedingen vast te
leggen en kunnen producten eventueel op meerdere
productielijsten geplaatst worden, zoals baklijsten,
werkstaten, verdeelstaten, inpaklijsten, snijlijsten.

Daarnaast is het mogelijk om artikelen te koppelen aan een door u aangemaakte artikelgroep en
assortimentsgroep. Hierdoor kunt u snel allerlei
selecties maken en bepaalde acties zoals afdrukken
en prijswijzigingen met één enkele druk op de knop
doorvoeren.

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om een
onbeperkt aantal productielijsten vast te leggen. Per
product kunt u aangeven op welke lijst het artikel
moet worden vermeld.

Natuurlijk ondersteunt Compad Bakkerij ook speciale producten en diensten zoals bezorgkosten, gesorteerde en samengestelde producten. Alle in Compad
Bakkerij vastgelegde artikelen kunt u gebruiken voor
allerlei toepassingen zoals: prijslijsten, etiketten,
schapkaarten en productspecificatiebladen.
Ook kunnen de artikelen aangeboden worden aan
diverse machines zoals: weegschalen, etiketteringmachines en kassasystemen. Op deze manier legt u
uw artikelassortiment maar één keer vast en voorkomt u veel dubbel werk.
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Desgewenst kunt u gebruik maken van ons standaard artikelassortiment dat met de software wordt
meegeleverd. Dit standaard artikelassortiment dekt
ongeveer 70 tot 80% van het assortiment van de
meeste bakkersbedrijven. Uw eigen specialiteiten
kunt u eenvoudig aan dit asortiment toevoegen en
producten die u niet verkoopt kunt u desgewenst
verwijderen.

Minder kans
op fouten
Voorkom fouten door
afspraken op één plek goed
vast te leggen.

Klantgegevens
Ook klantgegevens zoals naam, adres, afleveradressen, prijsafspraken,
kortingsregelingen, leverings- en betalingscondities en dergelijke hoeft
u in Compad Bakkerij maar éénmalig vast te leggen.
Naast deze algemene gegevens stelt Compad Bakkerij u in staat om
klanten in een categorie in te delen. Hierdoor kunt u snel allerlei selecties maken, die u vervolgens kunt gebruiken voor meerdere toepassingen zoals: afdrukken adresetiketten, mailingen, direct versturen van
e-mail berichten via Microsoft Outlook® en brieven middels Microsoft
Word® of mailingen via nieuwsbrievensysteem zoals Mailchimp.
Ook kunnen klantgegevens worden aangeboden aan kassasystemen en
andere computerapplicaties zoals bijvoorbeeld het boekhoudprogramma van uw accountant.
Compad Bakkerij is het hart van uw bakkersbedrijf en voorkomt dat u
gegevens dubbel moet vastleggen.

Ook de klantengegevens hoeft u slechts éénmaal
vast te leggen en worden in Compad Bakkerij voor
verschillende doeleinde gebruikt.

Prijsafspraken vastleggen
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Bestellingen

Eenmalige order, hierbij wordt aangeven of het om
een telefonische-, kassa- of internet bestelling gaat.

Het vastleggen van bestellingen gaat dankzij de overzichtelijke invoerschermen heel erg
makkelijk en snel. Alle bestellingen zoals eenmalige orders,
vaste bestellingen, bestellijst
orders en prognose orders, alsmede internet bestellingen en
orders die zijn geregistreerd
op uw kassasysteem worden zonder problemen door
Compad Bakkerij verwerkt tot
productielijsten.

Voorbeeld van een handmatige bestelling.

Orders op de computer voert u door middel van simpele en overzichtelijke stappen in. U geeft als eerste de gewenste leverdatum in en kiest
vervolgens de klant. De voorkeur instellingen van de afnemer, zoals leveringmethode, bezorgkosten en zo voort worden direct overgenomen
in de nieuwe bestelling. Per orderregel geeft u het gewenste product en
het aantal in.
Compad Bakkerij bepaalt op basis van de vastgelegde afspraken, de
prijs van het bestelde artikel en houdt automatisch rekening met reclames, prijsafspraken en prijsstaffels. Uiteraard heeft u altijd de mogelijk
om de prijs handmatig te wijzigen en per orderregel opmerkingen toe
te voegen.
Dankzij de slimme selectielijsten binnen Compad Bakkerij is het uit het
hoofd leren van artikelcodes, klantnummers en overige codes overbodig. U selecteert simpelweg het gewenste artikel of de gewenste klant
uit de lijst en Compad Bakkerij doet voor u de rest.
Tijdens het ingeven van de order controleert de software op de beschikbaarheid van het bestelde artikel en waarschuwt u indien het artikel
(tijdelijk) niet beschikbaar is of geproduceerd kan worden.
Mocht achteraf blijken dat u een foutje heeft gemaakt bij bijvoorbeeld
het invoeren van het aantal gewenste producten, dan kunt u zonder
allerlei moeilijke retour boekingen de foutief ingevoerde bestelling
openen en corrigeren.
Bij frequent terugkerende orders kunt u gebruik maken van een vaste
bestellijst. Door het oproepen van een dergelijke bestellijst worden alle
vooraf vastgelegde instellingen automatisch in de bestelling overgenomen. Al met al een makkelijk en snelle manier van orderverwerking.
Binnen Compad Bakkerij kunt u een onbeperkt aantal orders vastleggen
voor nu en in de verre toekomst.
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Online bestellingen
Welke ondernemer droomt er niet van dat bestellingen vanzelf binnenstromen. Met Compad
Bakkerij kan dat!
Compad Studio verzorgt voor u een complete webshop op maat, welke de perfecte combinatie vormt
tussen zinvolle functionaliteit, feilloze techniek en
een oogstrelend, praktisch ontwerp.

Op deze manier biedt u consumenten de mogelijkheid om 24 uur per dag / 7 dagen per week hun
bestelling te plaatsen, af te rekenen en tevens aan
te geven in welke winkel hij de bestelling wil afhalen of dat de bestelling bezorgd dient te worden.
De webshop is volledig te configureren zodat u
bepaalt welke betaalmethodes en leveringswijze
ondersteund moeten worden.
Dankzij de koppeling tussen uw webshop en Compad Bakkerij worden de artikelgegevens vanuit de
bakkerijsoftware aangeboden aan uw webshop.
Ook worden de online geplaatste bestellingen door
Compad Bakkerij opgehaald en verwerkt.

Webshop ontworpen en ontwikkeld door
Compad Studio.

Bent u op zoek naar een moderne
webshop, kies dan voor de webshop
van Compad Studio, kijk op
www.compadstudio.com of vraag
de uitgebreide brochure aan.

OrderNow
Voor vaste klanten met een vooraf bekend assortiment kunt u gebruik maken van OrderNow, de
internet bestelmodule voor de zakelijke markt. In
Compad Bakkerij geeft u aan welke afnemers via
OrderNow mogen bestellen en legt voor hen een
bestellijst vast. Vervolgens kunt u vanuit Compad
Bakkerij de noodzakelijke gegevens zoals klanten
en assortimentslijsten aanbieden aan de internet
bestelmodule OrderNow. Vanaf dat moment kunnen uw vaste afnemers hun bestelling plaatsen via
Internet. Naast de enorme tijdwinst krijgt u nimmer
meer de discussie of bepaalde artikelen wel of niet
zijn besteld. Immers de bestelling is door de afnemer zelf ingevoerd.
Met één druk op de knop haalt Compad Bakkerij
voor u de Internet bestellingen op. Tevens kunt u
aangeven of er nog bestellingen voor de volgende dag worden geaccepteerd. Er wordt rekening
gehouden met werkdagen en feestdagen. Zodat
klanten op de dagen waarop de bakkerij gesloten
is, geen bestellingen kunnen plaatsen.

Webshop ontworpen en ontwikkeld door
Compad Studio.

Order now, de bestelmodule voor uw zakelijke
afnemers.
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Bestellingen op de kassa
Eén van de belangrijkste informatiebronnen
binnen een bakkersbedrijf is het kassasysteem.
In de winkel wordt namelijk iedere verkooptransactie op een kassasysteem geregistreerd.
Daarom is het zaak dat u op deze werkplek een
zeer betrouwbare oplossing inzet.
Compad Bakkerij biedt u de mogelijk om met
verschillende merken en typen kassasystemen te
koppelen zoals: Vectron, Casman en Digi.

Compad Software biedt u de mogelijkheid om aan
verschillende merken en typen kassasystemen te
koppelen, zoals: Vectron, Casman en Digi.

Met enkele handelingen heeft u antwoord op
vragen zoals: “Wanneer heb ik het laatste witbrood
verkocht?”, “Wat is mijn omzet aan mokkapunten?”, “Hoeveel walnotenbroodjes zijn er verkocht?”.
Maar u vindt ook antwoord op zaken zoals “Welke
producten zijn er voor morgen besteld?” en “Zijn er
nog producten op rekening verkocht?”.
Dankzij de volledige integratie met de kassa(driver)
kunt u met enkele drukken op de knop artikelen,
klanten, omzetgroepen en andere informatie versturen naar uw kassa. Op deze manier is uw kassa
snel en eenvoudig voorzien van de meest actuele
prijzen.
Daarnaast kunnen ook de bestellingen die geregistreerd zijn op uw kassa eenvoudig worden verwerkt
binnen Compad Bakkerij.

Ook de Digi apparatuur kan aan Compad
Bakkerij gekoppeld worden.

Bestellingen die geregistreerd zijn op uw kassa worden eenvoudig verwerkt binnen Compad Bakkerij.
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Ook uw bezorger kan middels deze mobiele kassa
onderweg verkopen en bestellingen registreren.

Een sluitende administratie
Tijdens de verkoopregistratie geeft u aan welke klant graag op
rekening zou willen kopen en daarna kiest u het betaalmiddel,
betalen op rekening. Omdat iedere verkoopregistratie wordt opgenomen in het electronisch journaal, zal Compad Bakkerij deze aankoop herkennen en de factuuradministratie automatisch bijwerken.
Compad Bakkerij stelt de prijzen van de geregistreerde artikelen
opnieuw vast en houdt nu rekening met de afspraken die u heeft
gemaakt met de desbetreffende klant.
Op de kassa kunt u naast de directe verkoop ook bestellingen registreren. Omdat Compad Bakkerij nauw aansluit aan de mogelijkheden van
de kassa, heeft dit bakkerijprogramma de mogelijkheid om de kassabestellingen automatisch te verwerken tot productielijsten, baklijsten,
snijlijsten en leverbonnen.
Naast de bestellingen van bedrijven en particulieren kunt u ook bestellingen voor eigen winkel en filiaalverkeer op deze manier vastleggen.
Deze methode heeft als groot voordeel dat de bediende slechts één
werkwijze hoeft te kennen voor het registreren van directe verkoop,
bestellingen, filiaalverkeer en retourneren van producten naar bakkerij.

Uw voordelen
• Wij koppelen aan meerdere
merken kassasystemen.
• Geen pc-kassa's dus
gegarandeert een langere
leversduur van uw kassa.
• Meerdere verkooppunten
door heel Nederland en België.
• U heeft altijd de scherpste prijs
dankzij concurrentie.
• Ook leaseconstructie mogelijk.
• Niet volledig afhankelijk van
één bedrijf, maar wel één
aanspreekpunt.

Eén van de belangrijkste informatiebronnen
binnen een bakkersbedrijf is het kassasysteem
9
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Productie
Compad Bakkerij totaliseert voor u de bestellingen voor een bepaalde leveringsdatum of voor een
bepaalde leveringsperiode. Vervolgens worden voor u de gewenste productielijsten, leverbonnen en
contant bonnen afgedrukt. In Compad Bakkerij kunt u een onbeperkt aantal productielijsten definiëren.
Artikelen kunt u aan één of meerdere productenlijsten toekennen, die u geheel naar eigen wens kunt
inrichten. Compad Bakkerij ondersteunt onder meer: baklijsten brood, werkstaten banket, filiaalverdeelstaten, debiteurenverdeelstaten, routelijsten, tijdverdeelstaten, filiaalbonnen, snijlijsten, inpaklijsten en
nog veel meer. Dit is één van de vele gemakken van Compad Bakkerij.

Baklijst brood

Verdeelstaat brood

Baklijst brood

Verdeelstaat

De baklijst brood geeft u direct inzicht in de te
produceren artikelen, gerubriceerd per deegsoort
(eventueel inclusief het bloemgewicht).
Middels de receptuuradministratie is het mogelijk
om zelf het complete recept af te drukken.

Kolommenoverzicht waarin per filiaal of per (groep
van) klanten in één kolom de bestelde producten
worden weergegeven. Dankzij de zeer flexibele inrichting van Compad Bakkerij kunt u op deze manier
snel verdeelstaten vastleggen voor het verdelen van
de producten over uw filialen, afnemers, routes,
leveringstijden of combinaties daarvan.

Werkstaat banket
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Een duidelijk overzicht van de te produceren
artikelen gegroepeerd per artikelgroep.

Het is ook mogelijk om vanuit een electronisch
verdeelsysteem zoals PC-Data de producten te
verdelen.

Werkstaat banket

Verdeelstaat banket

Vlaai bodembaklijst

Vlaai opmaaklijst

Baklijst vlaaibodem

Werkstaat vlaaien

De baklijst vlaaibodems geeft een duidelijk overzicht van de te produceren vlaaibodems. Op deze
manier kan de vlaaienbakker snel zien welke bodem
gebakken moet worden, zodat de bodems voldoende zijn afgekoeld wanneer de banketbakker de
vlaaien wil opmaken.

Ook wel de vlaai opmaak lijst genoemd, waarmee
de banketbakker in één oogopslag kan zien welke
vlaaien er opgemaakt moeten worden. In combinatie
met de baklijst vlaaibodem een ideale match voor
uw team van vlaaienbakkers.

Filiaalbon
Een duidelijk overzicht van de producten die aan
een bepaald filiaal geleverd moeten worden.
Inclusief een onderscheid tussen het aantal
bestelde producten en het aantal dat bestemd is
voor de vrije verkoop.

Procuctielijsten
Compad Bakkerij ondersteunt
onder andere de volgende productielijsten:
- Baklijst brood
- Werkstaat banket
- Filiaalverdeelstaat
- Debiteurenverdeelstaat
- Routeverdeelstaat
- Inpaklijsten
- Tijdverdeelstaten
- Filiaalbonnen

Filiaalbon

- Lever/contantbonnen
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Levering
Het is voor uw afnemers zeer belangrijk dat u levert wat er besteld is, maar wat voor u als bakker
voor een goede bedrijfsvoering ook belangrijk is,
is dat u kunt factureren wat er geleverd is.
Compad Bakkerij biedt u een waterdichte
aansluiting tussen de bestellingen, productie,
levering en facturering. Door middel van duidelijke, overzichtelijke leveringsbonnen kunt u de
bestelde producten aan uw afnemers uitleveren.

leverbonnen
Leverbon

Heeft u met uw afnemer afgesproken dat hij de
geleverde producten op rekening mag betalen,
dan kan Compad Bakkerij voor deze klanten automatisch leverbonnen afdrukken. Deze leverbonnen
kunt u afhankelijk van de wens van uw debiteur,
afdrukken met of zonder prijzen.

Contantbonnen
Voor de klanten die de bestelde producten bij
levering dienen te betalen, kan Compad Bakkerij
contantbonnen afdrukken. Een contantbon bevat
naast een duidelijke weergave van de geleverde
goederen, ook een uitsplitsing van de btw waardoor
uw afnemer deze bon als factuur kan verwerken in
zijn administratie.

Contantbon

U kunt de bakkerij software zo configureren dat
voor winkelklanten geen contantbon wordt afgedrukt, omdat de verkoop via de kassa verder wordt
afgerekend en de klant desgewenst een kassabon
kan ontvangen.

Orderetiketten
Naast de leverings- en contantbonnen biedt
Compad Bakkerij ook nog de mogelijkheid om
Orderetiketten af te drukken.
Orderetiketten zijn stickers die bestemd zijn voor
taart- en gebaksdozen.

Orderetiket
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Deze etiketten zijn voorzien van de naam van de
klant en een korte opsomming van de inhoud van
de doos. Waarbij de software rekening houdt met de
omvang van de doos en het aantal producten dat in
één doos kan. Er gaat bijvoorbeeld altijd maar één
taart in een doos, maar in één doos kunnen bijvoorbeeld maximaal 16 gebakjes. Bestelt de klant 25 gebakjes en een mokkataart, dan zal de software voor
deze klant automatisch drie stickers afdrukken.

13

Compad
Software

Facturen

Datum factuur

Kolommenfactuur

Professioneel ogende facturen,
goede leverings- en betalingsvoorwaarden en een goede
aanmaningsmethode leveren al
snel veel profijt. Met Compad
Bakkerij heeft u altijd antwoord op belangrijke vragen
als: “Welke debiteur moet er
nog worden gefactureerd?”,
“Wie zijn mijn belangrijkste
afnemers?” en “Welke facturen
zijn nog niet voldaan?”

Up-to-date
Op ieder moment kunt u de concept facturen opvragen en afdrukken.
Dankzij de door Compad gehanteerde methodiek is uw factuuradministratie altijd up-to-date en zijn er geen verwerkingsverslagen noodzakelijk om een accurate en volledig overzicht van de facturen te krijgen.
Op basis van de afspraken met uw klant geeft Compad Bakkerij aan
welke facturen er moeten worden afgedrukt. Maar desgewenst kunt u
facturen ook op een eerder tijdstip afdrukken dan u bij de desbetreffende klant heeft vastgelegd.
Compad Bakkerij ondersteunt verschillende type facturen: zoals dagfactuur, diverse soorten verzamelfacturen zoals: totaalfacturen, kolommenfacturen, welke u per debiteur kunt vastleggen.
Compad Bakkerij berekent voor u de juiste totalen, kortingen en
BTW-bedragen. En afhankelijk van de afspraak met uw debiteur worden
de facturen electronisch aangeboden via de e-mail of op papier via de
post (of bezorger). Welke afspraak u ook maakt, Compad Bakkerij helpt
u bij het opstellen van de juiste factuur.
Door de sterke integratie met diverse pakketten zoals Exact Twinfield,
Multivers, Accountview en King, worden openstaande posten en omzetboekingen na het afdrukken van de factuur direct in uw financiële
administratie verwerkt.
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Totaalfactuur

Aanpassing factuur
Snel een factuur crediteren, muteren, kopiëren,
splitsen of juist meerdere facturen samenvoegen,
zonder allerlei complexe handelingen? Dankzij het
intelligente stappenplan kunt u binnen de bakkerij
software eenvoudig de gewenste factuur aanpassing maken en op de achtergrond zorgt Compad
Bakkerij automatisch dat administratieve handelingen die uitgevoerd moeten worden voor u worden
gedaan.
Neem bijvoorbeeld het splitsen van een reeds
verzonden factuur. U geeft aan de hand van de
verzonden factuur eenvoudig aan welke artikelen
op een aparte factuur afgedrukt moeten worden en
Compad Bakkerij crediteert voor u de originele factuur en stelt dan automatisch twee nieuwe facturen
op. Zo eenvoudig kan facturering zijn!

Kolommenfactuur met eigen lay-out

Factuur via:
-Print
-Pdf
-UBL

Contante
betaling

Compad
Software

Verschillende layout
Goede kwaliteit is belangrijk. Dat geldt niet alleen
voor de geleverde producten, maar zeker ook voor
de facturering. Een factuur moet correct en duidelijk zijn.
Compad Bakkerij wordt geleverde met vele standaard factuur layouts, voor onder meer Heerlijk &
Heerlijk, Echte Bakkers gilde en Ambachtsbakkers.
Maar natuurlijk kunt u ook uw layout opstellen,
zodat de facturen volledig passen binnen uw huisstijl en aansluiten bij de wensen van uw afnemers.

Bestelling via:
-Winkel
-Internet
-Telefoon
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Receptuur
Steeds meer klanten willen
weten wat ze eten. Etikettering,
productspecificaties en allergenen informatie wordt steeds
belangrijker. Niet alleen uw
winkelklanten vragen er om,
maar grotere afnemers eisen
voor levering een deugdelijke
productspecificatie.
Met Compad Bakkerij is dat
geen enkel probleem, want in
slechts vier stappen beschikt
u niet alleen over een warenwettelijk juist etiket, maar ook
over productspecificatiebladen
en allergen informatie.

vier stappen het
juiste warenwettelijke etiket
In slechts

Dankzij de koppeling met de online
grondstof specificatiebank Specsplaza
kunt u in de eerste stap eenvoudig alle
beschikbare grondstofspecificaties
vanuit deze databank ophalen.
Ook ontbrekende grondstofspecificaties van lokale leveranciers kunt in
deze stap eenvoudig zelf toevoegen.

In de tweede stap legt u de recepturen
vast, waarbij u gebruik kunt maken van
de grondstoffen of van de recepten die
u eerder heeft vastgelegd. Door handig
gebruik te maken van halffabricaten
komt u snel en eenvoudig tot een compleet electronisch recepten boek.
Naast de gebruikte grondstoffen en
halffabricaten, kunt u in Compad Bakkerij ook de handelingen vastleggen
zodat kosten voor werkzaamheden en
het gebruik van machines meegenomen kunnen worden in de een kostprijscalculatie.

Na het vastleggen van uw recepten,
kunt u in de derde stap uw
eindproducten vastleggen.
Neem bijvoorbeeld een moorkop, dat
bestaat uit de grondstoffen slagroom,
chocolade en het halffabricaat soezenbeslag. Het halffabricaat soezenbeslag maakt u van de grondstoffen
patentbloem, boter, melk en ei. Het
eindrecept moorkop verkoopt u los
per stuk en voorverpakt per twee en
vier stuks. Ieder eindproduct heeft
zijn eigen prijs en eventueel ook een
eigen barcode.

In de laatste stap geeft u aan van
welke producten u een etiket of een
productspecificatieblad wilt afdrukken. Compad Bakkerij ondersteunt
alle labelprinters en maar liefst meer
dan 1800 formaten etiketten. Nieuwe
formaten kunt u eenvoudig toevoegen
en etiketten kunt u geheel naar eigen
wens aanpassen.
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Receptuur
SpecsPlaza,
de specificatie databank
Met de receptuur administratie van Compad
Bakkerij kunt u een koppeling maken met de
grondstof specificatie databank - SpecsPlaza.

Eenvoudig specificaties ophalen van SpecsPlaza
of zelf uw eigen grondstofspecificaties toevoegen.

In SpecsPlaza worden de specificaties van verschillende grondstof leveranciers opgeslagen en
beheerd. De bakker heeft de mogelijkheid om de
specificaties online te raadplegen. Maar Compad
Bakkerij biedt ook de mogelijkheid om de deze
specificaties automatisch voor u op te halen en te
synchroniseren met de grondstoffen die u gebruikt
voor uw recept. Dankzij deze koppeling beschikt u
altijd over de meest actuele grondstofspecificatie
en bent u er altijd zeker van dat u uw afnemers de
juiste product- en allergenen informatie verstrekt.

Voor meer informatie over de online
grondstoffen databank bezoek de
website www.specsplaza.nl

Eigen grondstofspecificaties
Eenvoudig uw recepten vastleggen waarna u de
ingrediënten en allergenen kunt bepalen.

Naast de koppeling met SpecsPlaza kunt u altijd
grondstofspecificaties vastleggen van bijvoorbeeld
de lokale leverancier of molen.
Op deze manier kunt u ieder recept wat u maakt
vastleggen in uw digitale receptenboek.

Recepten vastleggen
Uw recepten vormen de basis voor ieder product en
dus ook voor het opstellen van de uiteindelijke productdeclaratie. Compad Bakkerij beschikt over een
zeer uitgebreide receptuur administratie. Zo kunt
u binnen Compad Bakkerij naast het beheren van
de recepten van uw eindproducten ook de recepten
van halffabrikaten vastleggen.

Het vastleggen van de eindproducten (artikelen)
aan de hand van de recepten. Een bepaald recept
kan voor meerdere eindproducten gebruikt
worden.
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Binnen Compad Bakkerij kunt u zowel brood (procentuele invoer) als banket (op basis van een vaste
uitkomst) recepten vastleggen. Tijdens het invoeren van het recept kunt u kiezen uit de grondstoffen die zijn opgehaald uit SpecsPlaza. Maar u kunt
ook uw eigen grondstoffen toevoegen.

Receptuur
Artikelen invoeren
Naast het eenmalig vastleggen van de recepturen
biedt Compad Bakkerij ook de mogelijkheid om een
catalogus vast te leggen van alle eindproducten.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat u een
bepaald recept gebruikt voor verschillende eindproducten. Neem bijvoorbeeld een hotelcake die u
aanbiedt in een grote als in een kleine uitvoering.
Het recept blijft gelijk, echter de prijs verschilt.
Naast de verkoopprijs en de benaming kunt u desgewenst van een eindproduct ook een foto vastleggen en informatie over de consumenten verpakking
(inhoud, barcode, soort verpakking). Compad
Bakkerij biedt u zelfs de mogelijkheid om informatie
over de handelsverpakking vast te leggen.

Het afdrukken van uw etiketten, schapkaarten,
specificatiebladen, allergeenlijsten gebeurt in de
rapport layout manager van Compad Bakkerij.

Kostprijscalculatie
Dankzij de zeer uitgebreide receptuurmodule beschikt u niet alleen over het warenwettelijke juiste
etiket, maar heeft u ook de mogelijkheid om op
eenvoudige wijze de kostprijs van uw producten te
calculeren.
Bij het calculeren van de kostprijs houdt de software rekening met de grondstofprijzen en kosten
voor het produceren van het product. Tijdens de
kostprijscalculatie kunt u rekening houden met de
toeslagen, zoals derving van grondstoffen en halffabricaten.

Binnen Compad Bakkerij kunt
zowel brood- als banketrecepten
vastleggen

Naast het productetiket biedt de bakkerij
software de mogelijkheid om uitgebreide product
specificaties af te drukken.

Compad Bakkerij biedt de mogelijkheid een
overzichtelijke lijst van allergenen te
presenteren.
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Layout/rapport layout manager
Alles in uw
eigen stijl
Binnen Compad Bakkerij is het
mogelijk om zelf de opmaak van
facturen, leverbonnen, productielijsten, prijslijsten, etiketten en
schapkaarten te bepalen.
Naast de tientallen standaard
meegeleverde layouts voor verschillende bakkersgilden zoals:
De Echte Bakkers, Heerlijk &
Heerlijk, Ambachtsbakker en Gebackerij is het op een zeer eenvoudige manier mogelijk om zelf
layouts toe te voegen middels de
zeer uitgebreide ontwerpstudio.
Als basis kiest u één van de vele
meegeleverde standaard layouts
en pas deze layout geheel naar
uw wens aan.
Zo kunt u nieuwe elementen
zoals tekst, afbeeldingen, logo’s
en dergelijke aan uw eigen layout
toevoegen. De beschikbare gegevensvelden zijn overzichtelijk in
rubrieken onderverdeeld zodat
u snel uw eigen layout kunt ontwerpen.
Op deze manier kunt u etiketten, schapkaarten, prijslijsten,
adresetiketten, productielijsten,
lever-/contantbonnen, facturen
en dergelijke geheel aan uw
eigen huisstijl aanpassen.

Bestellijsten met uw eigen layout

Met de ontwerpstudio van Compad Bakkerij kunt u de opmaak van uw
etiketten, prijslijsten, productielijsten, lever-/contantbonnen, facturen
en dergelijke geheel aanpassen in uw eigen huisstijl.

Bij het ontwerpen van etiketten, kunt u kiezen uit meer dan 1800 formaten etiketten, waaronder etiketten van Avery, Dymo en Herma.
Ook het afdrukken van barcodes zoals EAN8 en EAN13 behoren tot de
mogelijkheden.
Compad Bakkerij ondersteunt alle label- en cardprinter, mits deze maar
beschikt over een goede window printerdriver. Veel gebruikte etikettenprinters zijn: Zebra, Brother, Eltron, Epson, Tec en Dymo.
Daarnaast biedt Compad Bakkerij ook tal van koppelingen met o.a.
etiketteringsmachines (Prompt en Digi), verpakkingsmachines, informatiezuilen en kassasystemen. Op deze manier beschikt u niet alleen op
uw kantoor altijd over de meest actuele productspecificatie, maar kunt
u deze ook met een paar muisklikken doorzetten naar de verschillende
afdelingen binnen uw bakkersbedrijf.

Facturen en etiketten met uw eigen layout
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Koppeling
E-mail berichten gaan de hele
wereld rond. Internetten kunt
u bijna op ieder hoek van de
straat. Met Compad Bakkerij
kunt u zeer eenvoudig uw prijslijsten publiceren op Internet.
Facturen kunt u rechtstreeks
vanuit de software faxen of als
Acrobat Reader® PDF bestand
e-mailen naar uw klant.
Daarnaast kunt u de rapporten
direct exporteren naar XML,
Microsoft Excel®, Bitmap, PDF,
HTML en nog veel meer. Kortom
met de zeer innovatieve software
van Compad gaat een wereld
voor u open.

Efficiënt werken
dankzij intergratie
Dankzij integratie met verschillende toepassingen zoals
weegschalen, kassasystemen,
etiketteringmachines, boekhoudsystemen en dergelijke worden uw gegevens vaker gebruikt.
Deze integratie voorkomt fouten
en leidt tot een efficiëntere werkwijze.
U legt uw gegevens slechts eenmaal vast, maar gebruikt deze
voor verschillende toepassingen.

Exporteren naar o.a. Word,
Excel, XML, Bitmap, HTML,
Outlook, PDF en
nog veel meer

Compad
Software

Prijslijsten
Verkoopresultaten

Zo biedt Compad Bakkerij onder andere
de koppelingsmogelijkheden met:
• Internet
• Kassasystemen zoals o.a.: Vectron, Digi, Oscar, Casman,
Anker en Unitouch.
• Weegschalen van ondermeer: Digi
• Etiketteringmachines van o.a.: Digi en AW-Prompt.
• Boekhoudsystemen zoals Exact, Twinfield, Unit 4, Multivers,
King, Snelstart, AccountView.
• Microsoft producten: zoals Microsoft Word, Microsoft Excel,
Outlook.
• Koppelingen zoals: Deli XL, Top Bakkers, GS1 Das en EDI (Transus)
• Webshop koppelingen met OrderNow, CompadStudio

Compad Software werkt samen met:
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Top Bakkers
Bent u een top bakker of levert u producten via
Top Bakkers. Compad Bakkerij is geschikt voor
alle brood- en banketbakkerijen, dus ook voor
bakkersbedrijven die leveren via de organisatie
Top Bakkers.

Referenties
Bakkerij van Gils - Yvonne van Gils

Compad Bakkerij biedt naast het electronisch
factureren aan de organisatie Top Bakkers, ook de
mogelijkheid om bestellingen die geplaatst zijn
via de website van Top Bakkers op te halen. Deze
bestellingen kunnen vervolgens verwerkt worden
binnen Compad Bakkerij.
Compad Software onderhoudt al sinds 1999 een
goede relatie met de organisatie Top Bakkers met
als doel het steeds verder optimaliseren en afstemmen van de administratieve systemen, zodat u als
bakker nog efficiënter kunt werken.

Bakkerij Voncken - Piroschka Voncken
Frans en Piroschka Voncken
Eigenaren van Bakkerij Voncken - 16 winkels
Piroschka: Wij werken
samen met Compad, omdat
het een betrouwbare partner is op het gebied van
bakkerij automatisering.
Met een hoge servicegraad,
een goede bereikbaarheid
en mensen die er toe doen.
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Implementatie traject
Bij Compad Software bent u niet alleen op het juiste adres voor
betaalbare softwareoplossing voor uw bakkersbedrijf. Wij helpen
u ook bij een snelle en efficiënte ingebruikname van de software.
Zonder langdurige trainingsdagen, maar in een aantal slagvaardige
trainingssessies helpen onze ervaren trainers u doeltreffend op
weg naar een efficiënte bedrijfsvoering.

Tijdens de tweede sessie zal onze
specialist uw eventuele vragen beantwoorden die u heeft opgedaan tijdens het
vastleggen van uw artikelassortiment.

De derde sessie richt zich op het
ingeven van de eerste bestellingen
en het maken van een productieplanning.
Dit is tevens het moment dat u
Compad Bakkerij volledig in gebruik
gaat nemen binnen uw bakkersbedrijf.
Vanaf nu af aan werkt u al met
Compad Bakkerij.

SESSIE

Vervolgens krijgt u een korte,
krachtige uitleg hoe u uw artikelen
in Compad Bakkerij kunt beheren.
Na deze eerste trainingssessie
gaat u direct aan de slag om uw
artikelassortiment in de bakkerijsoftware vast te leggen. Hierbij kunt
u gebruik maken van het standaard
artikelassortiment dat met de
software wordt meegeleverd.

SESSIE

SESSIE

SESSIE

In de eerste sessie zal onze
bakkerijspecialist voor u de
software installeren en in de
basis configureren.

Na iedere trainingssessie ontvangt u van onze productspecialist een samenvatting van de sessie, waarin middels overzichtelijke schema’s en schermafdrukken de informatie die u tijdens de training is
gegeven nogmaals in het kort is samengevat. Op
deze manier kunt u tijdens de training zich volledig
richten op de training zelf en heeft u tevens een
helder en duidelijk naslagwerk.
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Vervolgens wordt u uitgelegd hoe u uw
klanten in de software kunt vastleggen.
Na de trainingssessie gaat u zelfstandig
verder met het ingeven van uw afnemers.

Eén week na de installatie volgt de
vierde trainingssessie, waarin u
daadwerkelijk uw eerste facturen gaat
afdrukken en versturen.
Onze productspecialist zorgt er voor
dat alles volledig in uw huisstijl wordt
afgedrukt.
Uw bakkersbedrijf is nu binnen zeven
dagen volledig overgestapt op Compad
Bakkerij.

Dankzij het gebruik van de laatste technieken zijn
wij in staat om alle trainingen en ondersteuning op
afstand voor u te realiseren.
Dat betekent dat wij tegen scherpe prijzen u
kunnen helpen bij de implementatie en het gebruik
van onze software, waar uw bakkersbedrijf ook
gevestigd is.

Support & licentie
Automatiseren is niet alleen
het kopen van een computerprogramma. U gaat een relatie
aan met een partner die u helpt
bij het oplossen van uw automatiseringsvraagstuk.
Een partner die voor u klaar
staat op het moment dat u
vragen heeft en u bijstaat met
raad en daad. De relatie tussen
u en deze partner moet beter
klikken, dan met welke andere
toeleverancier dan ook!

Daarom leveren wij u niet alleen een computerprogramma voor uw
bakkersbedrijf, maar bieden wij u tevens een totaalpakket van diensten
aan, zoals ons unieke all-inclusief service abonnement.
Dit abonnement biedt u niet alleen het recht op gebruik,
maar u kunt tevens gebruik maken van:

4
4

Advies en begeleiding

4
4
4
4

Buiten deze tijden is onze storingsdienst beschikbaar

Telefonische ondersteuning op werkdagen van
9 uur ‘s morgens tot 5 uur ‘s middags.
U kunt onbeperkt gebruik maken van deze vorm
van ondersteuning.

Gratis deelname aan workshops en trainingen
Gratis documentatie & naslagwerk
Gratis online trainingsprogramma

Raadpleeg onze website: www.bakkerijsoftware.com voor de
verschillende Compad Bakkerij pakketten of bel 053 - 432 99 95
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Waarom Compad Bakkerij
Wij vergelijken het aanschaffen
van een automatiseringsoplossing graag met de aankoop van een nieuwe auto.
Bij de aanschaf van een nieuwe
auto spelen naast de prijs en
het merk, ook tal van andere
zaken een belangrijke rol. Het
gaat hierbij om vertrouwen en
gevoel.
Alvorens u tot aankoop van een
nieuwe auto overgaat biedt een
goede en betrouwbare autoverkoper u de mogelijkheid om de
een proefrit te maken. Ook wij
bieden u deze mogelijkheid!

De proefrit
U kunt gedurende een periode van 70 dagen gratis een proefrit
maken met onze software. Tijdens deze proefrit maakt u niet alleen
kennis met de mogelijkheden en het bedieningsgemak van Compad
Bakkerij. Maar u kunt ook kennis maken met onze zeer klantvriendelijke ondersteuning.
De proefrit is geheel vrijblijvend (dus zonder enige koopverplichting)!
Wij installeren het computerprogramma Compad Bakkerij op uw computer. Tegelijk ontvangt u van ons een online training en vanaf dat
moment kunt u gedurende 70 dagen gebruik maken van onze software
inclusief onze unieke all-inclusief service!

Aankoop
Het bakkerijprogramma is modulair opgezet, zodat u de software
geheel op uw eigen organisatie kunt afstellen. Echter om de keuze
voor u te vereenvoudigen hebben wij een aantal pakketten
samengesteld, te weten:
•
•
•
•

Compad
Compad
Compad
Compad

Bakkerij
Bakkerij
Bakkerij
Bakkerij

Warenwet / Etikettering
Small Business
Standaard
Profesional

Raadpleeg onze website: www.bakkerijsoftware.com voor meer
informatie en de actuele prijslijst of bel 053 - 432 99 95 voor een
geheel vrijblijvende online demonstratie.

Download nu uw gratis bakkerij pakket!
Ga naar www.bakkerijsoftware.com
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Allergenen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Grondstoffen

•

•

•

Receptenbeheer

•

•

•

Koppeling Specsplaza

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerdere werkplekken/netwerk

€

€

€

1 extra

Afdrukken Totaalfactuur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiële koppeling

€

€

Afleveradressen

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikelbeheer
Artikelgroepen
Afdrukken prijslijsten
Afdrukken schapkaarten
Afdrukken warenwetetiketten
Afdrukken productspecificaties

Klantenbeheer
Afwijkend factuur adres
Prijsafspraken
(Factuur)Korting
Groepskorting
Facturering
Afdrukken kolommenfactuur
Afdrukken Datum factuur

Electronische facturering PDF

•

•
•
•
•
•

Electronische facturering UBL

€

€

€

Historische orders

•
•
•

Emballage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koppeling verdeelsysteem

€

€

Koppeling webshop

€

•

Kassa/weegschaal koppeling

€

•

Leveringswijze: bezorgen/afhalen
Offerte
Afdrukken leverbon/contantbonnen

Eenmalige orders
Reclame
Bestellijst orders
Vaste bestellingen
Evenement orders
Automatisch productieplanning
Afdrukken productielijsten
Afdrukken verdeelstaten

X2)

Productie monitor

€

Drogestof berekening

•
•

Kostprijs calculatie
€
Extra optie mogelijk
X2) Handmatig mogelijk
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*Wijzigingen onder voorbehoud
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