
 

Uw bakkerij volledig 
onder controle 

registreren, produceren & factureren 

Compad Bakkerij  

 



U staat dag en nacht klaar voor de zaak. U werkt 

er keihard aan om de zaken zo perfect mogelijk 

te laten verlopen en uw klanten tevreden te 

stellen en te houden. Waarom zou u van uw 

software(-leverancier) een andere instelling 

verwachten.  

Compad Bakkerij  

registeren, produceren & facturen 
 

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 is de omzet van en wat zijn de 

productiekosten van mijn roombroodje. 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. 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.  

 

Eenmalig uw afspraken 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. Daarnaast is het mogelijk om artikelen te 

koppelen aan door u aangemaakte artikelgroep en assortimentsgroep. 

Hierdoor kunt u snel allerlei selecties maken en bepaalde acties zoals 

afdrukken en prijswijzigingen met een enkele druk op de knop 

doorvoeren. Natuurlijk ondersteund Compad Bakkerij ook speciale 

producten en diensten zoals bezorgkosten, gesorteerd product en 

samengesteld product. Alle in Compad Bakkerij vastgelegde artikelen 

kunt u gebruiken voor allerlei toepassingen zoals: prijslijsten, 

etiketten, schapkaarten, koppelingen naar diverse machines zoals: 

weegschalen, etiketteringmachines en kassasystemen.  

 

Uiteraard biedt Compad Bakkerij u de mogelijkheid om per artikel één 

of meerdere aanbiedingen vast te leggen en kunnen producten 

eventueel op meerdere productielijsten (zoals baklijsten, werkstaten, 

verdeelstaten, inpaklijsten, snijlijsten) geplaatst worden. 

 

Desgewenst kunt u gebruik maken van ons standaard artikelbestand 

dat met de software wordt meegeleverd. De software wordt geleverd 

met een standaard artikelbestand dat dekt ongeveer 70 tot 80% van het 

assortiment van de meeste bakkersbedrijven. Uw eigen specialiteiten 

kunt u eenvoudig aan dit bestand toevoegen en producten die u niet 

verkoop kunt u desgewenst verwijderen. 

 

 

 
 

 
 
De door u vastgelegde gegevens kunnen voor meerdere toepassingen 

worden gebruikt, zoals : prijslijsten, etiketten, schapkaarten en 

koppelingen naar machines zoals weegschalen, etiketteringmachines, en 

kassasystemen. 
 



Ook klantgegevens: zoals naam, adres, afleveradressen, 

prijsafspraken, kortingsregelingen, factureringsfrequentie, 

betalingsafspraken en dergelijke legt u maar eenmalig vast.  
 

De door u vastgelegde klantgegevens voor meerdere toepassingen 

gebruiken, zoals : mailingen, direct versturen van e-mail berichten via 

Microsoft Outlook® en brieven middels Microsoft Word®. Ook kunnen 

klantgegevens worden aangeboden aan kassasystemen en andere 

computerapplicaties zoals bijvoorbeeld uw boekhoudprogramma. 

Compad Bakkerij is het hart van uw bakkersbedrijf en voorkomt dat u 

gegevens dubbel moet vastleggen. 

 

Naast deze algemene gegevens stelt Compad Bakkerij u in staat om 

klanten in een categorie te delen. Hierdoor kunt u snel allerlei selecties 

maken en bepaalde acties zoals het afdrukken van adresetiketten of het 

versturen van een mailing.   

 

Orders, orders en nog eens orders 
    Het vastleggen van bestellingen is 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. 

 

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. Daarna geeft u per orderregel het 

gewenste product en het aantal in. Compad Bakkerij bepaalt op basis 

van de afspraken die u heeft vastgelegd, de prijs van het bestelde 

artikel. Hierbij houdt de software 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 te hoeven doen de foutief 

ingevoerde bestelling openen en corrigeren. Daarnaast kunt u voor 

frequent terugkerende orders 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 order verwerking.   

 

Binnen Compad Bakkerij kunt u een onbeperkt aantal orders 
vastleggen voor nu en in de verre toekomst. 

 

Van order tot productielijst  
   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. Dit is een van de vele 

gemakken die Compad Bakkerij in zich heeft. 

 

Het computerprogramma Compad Bakkerij geeft u snel een duidelijk 

overzicht van de producten die u moet produceren. Met Compad 

Bakkerij beschikt u over : baklijsten, werkstaten banket, 

snij/halveringslijsten, filiaalverdeelstaten, debiteurverdeelstaten, 

inpaklijsten, routelijsten, filiaalbonnen, leverbonnen en contantbonnen. 

 

 
 

Ook de klantgegevens hoeft u slechts éénmaal vast te leggen en worden 

door Compad Bakkerij voor verschillende doeleinde gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Compad Bakkerij ondersteund vele soorten van productielijsten, zoals 

baklijsten, werkstaat banket, snij/halveringslijsten, inpaklijsten, 

filiaalverdeelstaten, debiteurenverdeelstaten, routelijsten, filiaalbonnen, 

leverbonnen en contantbonnen. 



Alle overzichten zijn geheel naar eigen inzicht in te stellen. Zowel het 

formaat, de opmaak en de stijl zijn geheel naar eigen wens in te 

richten. 

 

Van order tot factuur  
    Professioneel ogende facturen, goede leverings- en betalings-

voorwaarden en een goede aanmaningsmethode leveren al snel 

veel profijt. Compad Bakkerij reikt voor u hiervoor de ideale 

oplossing aan. Met enkele handelingen heeft u direct antwoord op 

belangrijke zaken als: “welke debiteur moet er nog worden 

gefactureerd?”, “wie zijn mijn belangrijkste afnemers?” en “welke 

facturen zijn nog niet voldaan?” 

 

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 te 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. 

 

Het computerprogramma Compad Bakkerij ondersteund verschillende 
type facturen : zoals een dagfactuur en diverse soorten verzamelfactuur 

zoals : totaalfactuur, kolommenfactuur. Per debiteur kunt u vastleggen 

welk type factuur u wenst te gebruiken. 
 

Compad Bakkerij berekent voor u de juiste totalen en BTW-bedragen. 

Wanneer een factuur wordt afgedrukt, worden door de sterke 
intergratie met diverse financiële pakketten zoals : Exact, Grote Beer, 

Multivers, Accountview en King de boekingen zoals openstaande 

posten en omzetboekingen in uw financiële administratie gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compad Bakkerij ondersteunde verschillende type facturen zoals : 

datumfactuur, dagkolomfactuur, weekkolomfactuur, 

datumkolomfactuur en totaalfactuur. De layout van de factuur 

kunt u geheel aanpassen aan uw huisstijl. 

 

Productielijsten 
 

In Compad Bakkerij kunt u een onbeperkt aantal 

productielijsten definiëren. Artikelen kunt u aan één of 

meerdere productielijsten toekennen. De productielijsten 

kunt u geheel naar eigen wens inrichten. Compad 

Bakkerij ondersteund ondermeer de volgende 

productielijsten: 

Baklijst brood 

    De baklijst brood geeft u direct inzicht in de te 

produceren artikelen gerubriceerd per deegsoort 

(inclusief het bloemgewicht) en middels de receptuur 

administratie is het mogelijk om zelf het complete recept 

af te drukken. 

Werkstaat banket 
    Een duidelijk overzicht van de te produceren artikelen 

gegroepeerd per artikelgroep. 

Filiaalverdeelstaat 
   Een kolommen overzicht waarin per filiaal in één 

kolom de bestelde producten worden weergegeven.  

Debiteurenverdeelstaat 
   Per debiteur wordt in een kolom het aantal gewenste 

producten weergegeven.   

Routeverdeelstaat 
   In een kolommen overzicht wordt per route 

aangegeven hoeveel artikelen voor deze route apart 

gezet dienen te worden.   

 

Inpaklijsten 
    Een kolommen overzicht waarin u per kolom het 

aantal producten per verpakkingseenheid worden 

gegeven. Een zeer effectieve lijst voor het inpakken van 

broodjes of gebak. 

 

Tijdverdeelstaten 

    Een overzicht van het aantal te leveren producten in 

de tijd. Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om 

zelf de tijdblokken te definiëren.  

 

Filiaalbonnen 

    Een duidelijk overzicht van de producten die aan een 

bepaald filiaal geleverd moeten worden. Inclusief een 

onderscheidt tussen het aantal bestelde producten en het 

aantal dat bestemd is voor de vrije verkoop. 

 

Lever/contantbonnen 
Een overzichtelijke representatie van de bestelde 

producten per klant / per afleveradres. Eventueel met of 

zonder prijzen. Afhankelijk van het feit of een klant wel 

of niet op rekening mag betalen ontvangt deze een 

leverbon of een contantbon. Ook nu weer houdt Compad 

Bakkerij rekening met afspraken die u met uw klant 

heeft gemaakt en rekent voor u het automatisch bedragen 

zoals bezorgkosten, totaalbedragen en btw voor u uit.   

 



Alles in uw eigen stijl  
    Binnen Compad Bakkerij is het mogelijk om zelf de opmaak 

van facturen, leverbonnen en productielijsten te bepalen. Naast de 

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.  

 

Als basis kiest u een 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. 

 

Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van etiketten, dan kunt u kiezen 

uit een diversiteit van mogelijke formaten zoals Avery en Herma. Ook 

het afdrukken van barcodes zoals EAN8 en EAN13 behoren tot de 

mogelijkheden. 

 

De wereld gaat voor u open  
   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 of Intranet. 

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 intergratie met verschillende toepassingen zoals 

weegschalen, kassasystemen, etiketteringmachines, 

boekhoudsystemen en dergelijke worden uw gegevens vaker 

gebruikt. Deze intergratie voorkomt fouten en leidt tot een efficiëntere 

werkwijze. Zo biedt Compad Bakkerij onder andere de 

koppelingsmogelijkheden: 

 

 Internet 

 Kassasystemen zoals : Vectron, Casio, Sharp, Digi, Oscar, 

Anker, Unitouch. 

 Weegschalen van ondermeer : Digi 

 Etiketteringmachines van o.a. : Digi en AW-Prompt. 

 Boekhoudsystemen zoals : Exact, Grote Beer, Unit 4, 

Multivers, King, Account View. 

 Microsoft producten : zoals Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Outlook. 

 Koppelingen zoals : Deli XL, Top Bakkers. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compad Bakkerij ondersteund standaard de huisstijlen van De 

Echte Bakkers, Gebackerij, Ambachtsbakker en Heerlijk & 

Heerlijk. 

 
 

Compad Bakkerij beschikt over een interne ontwerpstudio 

waarmee u rapporten zoals schapkaarten, etiketten, facturen en 

andere overzichten geheel naar eigen wens kunt aanpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Receptuur administratie  
    Om een zo hoog mogelijk rendement uit uw bedrijf te kunnen 

halen dient u eerst een goed inzicht te hebben in de bedrijfskosten. 

Daarvoor is een goede kostprijscalculatie van groot belang. 
Compad Bakkerij beschikt over een zeer uitgebreide receptuurmodule 

dat u in staat stelt om een kostprijscalculatie, drogestof berekening of 
een ingrediënt specificatie op te stellen aan de hand van de door u 

gebruikt grondstoffen. 

 
Middels de receptuur module kunt u per recept vastleggen welke 

grondstoffen u gebruikt. Ook nu legt u weer eenmalig alle gegevens 

zoals grondstoffen, recepten en receptsamenstellingen eenmalig vast 
om deze vervolgens weer voor verschillende toepassingen te 

gebruiken. Daarnaast beschikt de software over een import functie 
waarmee u op eenvoudige wijze gegevens van bijvoorbeeld uw 

leverancier kunt importeren. 

 
Aan de hand van de door u vastgelegde informatie is Compad Bakkerij 

in staat om een kostprijscalculatie, drogestof berekening of een 

ingrediëntdeclaratie op te stellen.   
 

Etikettering op de meest simpele manier 
Naast het opstellen van een complete ingrediënt declaratie aan de hand 

van de receptuuradministratie beschikt Compad Bakkerij speciaal voor 

die bakkers die niet zoveel producten hoeven te etiketteren over de 

meest praktische oplossing. Bij het vastleggen van de artikelen kunt u 

naast de algemene informatie zoals artikelcode, naam en prijs ook 

informatie vastleggen zoals ingrediënten, allergenen en houdbaarheid. 

 

Deze informatie kunt u gebruiken voor het afdrukken van etiketten, 

waarbij de meest praktisch oplossing is om periodiek een grotere 

hoeveelheid etiketten af te drukken en middels een prijzentang de 

uiterste houdbaarheidsdatum van het product toe te voegen. Uiteraard 

beschikt Compad Bakkerij over de mogelijkheid om deze uiterste 

houdbaarheidsdatum ook direct op het etiket te vermelden. Daarnaast 

kunt u deze informatie ook gebruiken voor andere toepassingen zoals :  

schapkaarten, specificatiebladen en etiketteringmachines.  

 

SpecsPlaza, de specificatie databank 
Met de receptuur administratie van Compad Bakkerij kunt u een 

koppeling maken met de grondstof specificatie databank – SpecsPlaza. 

SpecsPlaza is een onderdeel van BakkerijPlaza. 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 u recept. Dankzij deze 

koppeling is uw ingrediënt declaratie voor het warenwettelijk etiket 

altijd actueel. 

 

BakkerijPlaza is een initiatief van de gehele bakkerijketen. Deze keten 

bestaat uit de maalindustrie, de bakkerij grondstoffenindustrie, de 

bakkerij grondstoffenhandel, de industriële bakkerij en de 

ambachtelijke bakkerij. De bij dit project betrokken organisaties zijn: 

NEBAFA, NVM, NBOV, NVB, NBC en het Productschap GZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grondstof informatie wordt in Compad Bakkerij eenmalig vastgelegd. 

Ook kan deze informatie vanuit verschillende bronnen in Compad 

Bakkerij worden geïmporteerd. 
 

 
Aan de hand van de receptsamenstelling kan Compad Bakkerij de 

ingrediënt declaratie voor u bepalen in verschillende talen. Daarnaast 

worden dezelfde gegevens ook gebruikt voor kostprijscalculatie en 

drogestofberekening. 
 

 
 

Maar speciaal voor bakkers die op zoek zijn naar een eenvoudige 

oplossing voor alleen het etiketteren heeft Compad Bakkerij de meest 

betaalbare oplossing voor slechts 39 euro per jaar! 

 
Voor meer informatie over de online grondstoffen 

databank bezoek de website www.specsplaza.nl 



Inkoop, voorraad 
    Kwaliteit en voedselveiligheid binnen het bakkersbedrijf wordt 

steeds belangrijker. Maar met Compad Bakkerij voldoet u snel en 

praktisch aan de nieuwste eisen inzake voedselveiligheid.  
 

Vanuit de Europese Unit zijn nieuwe regels opgesteld ten aanzien van 
Voedselveiligheid. Deze nieuwe regels stellen dat bedrijven waar 

voedselwaren wordt geproduceerd binnen enkele uren in staat moeten 

zijn om vast te stellen welke grondstof partijen zijn gebruikt voor de 
vervaardiging van een bepaald product. 

 

Maar kwaliteit en voedselveiligheid begint bij de bron, namelijk de 
binnenkomst van de grondstoffen. Vragen zoals zijn alle grondstoffen 

wel ontvangen, hebben de ontvangen grondstoffen wel de juiste 
temperatuur en hoe is het gesteld met de kwaliteit. Al deze informatie 

kunt u in Compad Bakkerij vastleggen in de Inkoop & Voorraad 

module. 
 

Deze informatie kunt u eenvoudig vastleggen tijdens het registeren van 

de ontvangen grondstoffen. U kunt de grondstoffen snel en eenvoudig 
registreren aan de hand van de inkooporders of middels vaste 

ontvangst lijsten (zogenaamde sjablonen). Compad Bakkerij werkt dan 

automatisch voor u de voorraad bij. 
 

Track & Tracing 
Onder Track & Tracing wordt verstaan het  

 

 Kunnen traceren van eindproducten en halffabrikanten 

waarin een bepaalde grondstof partij is verwerkt. Van groot 

belang bij een zogenaamde callback van uw grondstof 

leverancier. 

 

 Kunnen herleiden welke partij grondstoffen zijn gebruik in 

een bepaald eindproduct of halffabrikaat. Bijzonder handig 

bij het vaststellen van eventuele kwaliteitsverschillen. 

 

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid voor een praktisch doch 

doeltreffende mogelijkheid om aan de nieuwste eisen ten aanzien van 

Track & Tracing te voldoen. Zo kunt u in de productieruimte 

eenvoudig aangeven welk product u wilt gaan produceren en het 

gewenste aantal. Compad Bakkerij zal dan zelf vaststellen aan de hand 

van het recept en de actuele voorraad vaststellen welke grondstoffen / 

halffabrikaten voor de productie noodzakelijk zijn. Tevens zal de 

software voor u de batch/lotnummers van de grondstoffen en 

halffabrikaten vaststellen. Desgewenst kunt u deze informatie nog 

wijzigen of aanvullen. 

 

Track & Tracing kan in de praktijk nog eenvoudiger door het gebruik 

van barcodes. Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om 

grondstoffen, halffabrikanten en eindproducten te voorzien van een 

unieke barcode. Met deze barcode kunt u het gebruik van deze 

grondstoffen/producten eenvoudig scannen. 

 

Ook uw productiestaat kan worden voorzien van barcodes. Zodra de 

bakker begint met de productie van een bepaald artikel op de 

productielijst, dan kan dit aan de productiecomputer kenbaar gemaakt 

worden door enkel de barcode te scannen. Compad Bakkerij weet dan 

exact welk product u wilt produceren en het gewenste aantal. 

 

Snel gevonden 
Bij een eventuele callback actie van uw grondstof leverancier of een 

kwaliteitsverschil heeft u dankzij Compad Bakkerij altijd direct inzicht 

in de gebruikte grondstoffen (leverancier, kwaliteit, etc). 

 

 
 

Het plaatsen van een bestelling bij uw grondstof leverancier kan snel en 

eenvoudig, dankzij vaste inkooporders (sjablonen). Uiteraard biedt 

Compad Bakkerij u ook de mogelijkheid om automatisch een besteladvies 

te genereren. 

 

 

 

In de productie management module kunt u snel en eenvoudig aangeven 

welke product u gaat produceren in welke hoeveelheid.  

 

 

 

Desgewenst kunt u ook gebruik maken van barcodes. Deze barcodes kunt 

eventueel afdrukken op productielijsten voor de registratie van de start 

van de productie. Maar Compad Bakkerij biedt u ook de mogelijkheid om 

barcodes etiketten af te drukken voor halffabrikaten, grondstoffen en/of 

eindproducten.    



Verkoopregistratie: Simpel en betrouwbaar 
    Een 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 Software kiest daarom bewust voor een betrouwbare 

traditionele kassa (zoals Casio, Sharp en Vectron) boven een 
storingsgevoelige computerkassa. Enkele kassasystemen zoals Vectron 

en Digi hebben een electronisch journaal. Middels dit electronische 

journaal worden alle kassabonnen in electronisch formaat opgeslagen. 
Deze methode is het beste te vergelijken met de oude betrouwbare 

controlerol, maar dan in electronisch formaat. 
 

Compad Bakkerij biedt u de mogelijk om met Vectron en Digi kassa’s 

te communiceren, door middel van een communicatiedriver. Met 
enkele handelingen heeft u antwoord op vragen zoals: “Wanneer heb 

ik het laatste witbrood verkocht?”, “Wat is mijn omzet aan 

mokkapunten?” “Hoeveel walnoten broodjes zijn er verkocht?”. Maar 
u vind ook antwoord op zaken zoals “Welke producten zijn er voor 

morgen besteld?” en “Zijn er nog producten op rekening verkocht?” 

 
Dankzij de volledige intergratie met de kassadriver kunt u met enkele 

drukken op de knop informatie zoals artikelen, klanten, omzetgroepen 

en andere programmering versturen naar uw kassa. Op deze manier 
kunt u snel en eenvoudig voorzien van de meest actuele prijzen. 

 

De registratie van de verkopen op de kassa is zeer betrouwbaar dankzij 
de eprom technologie. Zo beschikt de kassa niet over bewegende delen 

zoals een harde schijf of ventilatoren die storingen kunnen 

veroorzaken. Ook kan de Vectron kassa tegen vocht, bloem(stof), 
stoten/trillingen en stroomuitval. 

 

Dankzij vaste procedure wordt u simpel door de verkoopregistratie 
geleid. Als eerste dient u zich als bediende aan te melden. U kunt 

gebruik maken van een bediende nummer, een bediende toets of een 

bediende sleutel. Vervolgens kunt u de verkochte producten registeren 
door middel van een artikelnummer, een hardloop toets of simpel het 

artikel selecteren uit een keuzevenster. De keuzevenster methode 

maakt het mogelijk om met een druk op de knop een artikelvenster met 
bijvoorbeeld alle taarten zichtbaar te maken. In dit artikelvenster kunt 

u simpelweg het gewenste artikel selecteren. De verkoopregistratie kan 

worden afgerond door het selecteren van het betaalmiddel. De Vectron 
kassa ook de mogelijkheden met betrekking tot het door elkaar werken 

van bedienden en het registreren op tafelniveau in bijvoorbeeld een 

lunchroom. 
 

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 bakkerij programma 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. 

 

 

 

 
 

Compad Software kiest bewust voor betrouwbare kassasystemen 

zonder bewegende delen zoals harde schijven en ventilatoren. 

Vectron kassa’s kunnen tegen vocht, stof en zijn schokproef! 

 

 
 

Maar ook de Digi apparatuur kan aan Compad Bakkerij 

gekoppeld worden. 

 

 
Ook uw bezorger kan middels deze mobiele kassa onderweg 

verkopen en bestellingen registreren. 
 

 

 
Veel ondernemers weten dat de controlerol van de kassa een schat 

aan informatie bevat. Compad Bakkerij maakt juist gebruik van 

deze informatiebron en heeft hiervoor enkele praktijkgerichte 

oplossingen  gerealiseerd. Zoals klantenpassystemen, bestellingen 

en op rekening verkoop. 

 

 

 

 

 

 



Online bestellen: Snel en handig 
    Welke ondernemer droomt er niet van dat bestellingen vanzelf 

binnenstromen. Met Compad Bakkerij kan dat!  

 

24 uur per dag / 7 dagen per week beschikbaar voor uw klanten. U 

kunt uw vaste klanten de mogelijkheid bieden om via Internet hun 
bestelling te laten invoeren. 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. 
 

In Compad Bakkerij geeft u aan welke klanten gebruik via Internet 

mogen bestellen. Vervolgens kunt u vanuit Compad Bakkerij 

eenvoudig de noodzakelijke gegevens zoals klanten en assortiments-

lijst  aanbieden aan de Internet bestelmodule. Vanaf dat moment 

kunnen die klanten waarvan u heeft aangegeven dat ze via Internet 

mogen bestellen hun bestelling plaatsen. 

 

Met een druk op de knop haalt Compad Bakkerij voor de u de Internet 

bestellingen. Tevens deelt kunt u aangeven of er nog bestellingen voor 

de volgende dag worden geaccepteerd. De Compad Bakkerij internet 

bestelmodule houd niet alleen rekening met de werkdagen, maar ook 

met de feestdagen. Zodat klanten op deze dagen waarop de bakkerij 

gesloten is, geen bestellingen kunnen accepteren. 

 

 

Zelf ervaren? Dat kan via de website ordernow.compad.eu. Deze 

website biedt u de mogelijkheid om zelf een bestelling te plaatsen.  

 

Top Bakker of Topbakkers? 

Bent u gewoon 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. 

 

Compad Bakkerij biedt naast de electronisch factureren aan de 

organisatie Top Bakkers ook de mogelijkheid om bestellingen die zijn 

geplaatst via de website van Top Bakkers op te halen en te verwerken 

tot bestellingen binnen Compad Bakkerij.  

 

Compad Software onderhoud 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. 

 

 

 

 

 

 
 

Biedt uw afnemers de mogelijkheid om via Internet hun eigen 

bestelling te plaatsen. Dat biedt u enorm veel voordelen! 

 

 

 

 

 
Compad Bakkerij biedt speciale functionaliteit ten behoeve van 

Top Bakkers. Zo kunt u middels deze functionaliteit bestellingen 

die zijn geplaatst via de website van Top Bakkers automatisch 

laten verwerken en worden facturen snel en eenvoudig 

aangeboden aan de organisatie Top Bakkers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Automatiseren doet u bij ons niet alleen! 
    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, middels ons unieke all-inclusief service abonnement. Dit 

abonnement biedt u niet alleen het recht op gebruik, maar u kunt 
tevens gebruik maken van: 

 

 Initiële installatie en training op locatie 

 

 Advies en begeleiding tijdens implementatie 
 

 telefonische ondersteuning op werkdagen van 9 uur ’s-
morgens tot 9 uur ’s-avonds. U kunt onbeperkt gebruik 

maken van deze vorm van ondersteuning. 
 

 buiten deze tijden is er een storingsdienst 

 

 Gratis deelname aan workshop en trainingen 

 

 Aanpassen van layout’s zoals facturen, leverbonnen en 

dergelijke. 
 

 Gratis ondersteuning op locatie 

 
 

De proefrit  
   Wij vergelijken het aanschaffen van een automatiserings- 

oplossing graag met de aankoop van een nieuwe auto. Bij de 

aanschaf van een nieuwe auto speelt naast de prijs, het merk ook 

een 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! U kunt gedurende een periode 

van 70 dagen 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 komen 

dan bij u op de zaak en installeren het computerprogramma Compad 

Bakkerij. Tegelijk ontvangt u van ons een training en vanaf dat 

moment kunt u gedurende 70 dagen gebruik maken van onze software 

inclusief onze unieke all-inclusief service! 

 

Wilt u ook een proefrit? 
Bel ons voor het maken van een afspraak: 053 – 432 99 95 

 

 

 

 
 

 

 
 

Compad software levert al meer dan 10  jaar 

betrouwbare bakkerij software onder Windows met 

de beste service. Wij vinden automatiering net zo 

belangrijk als u! Daarom helpen wij u graag! 

 



 

 

Over Compad Software 

Compad is een zeer innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van branche specifieke software zoals Compad Bakkerij 

, Compad Zorg en Compad Store Automation. Compad Bakkerij is sinds 1995 al als een Window versie beschikbaar en was daarmee het 

eerste bakkerij pakket onder het besturingssysteem Windows. De software wordt in Nederland, België en daar buiten gebruikt door vele 

bakkersbedrijven. Enkele bakkersbedrijven die gebruik maken van Compad Bakkerij zijn: Bakkerij van Geelen, Echte Bakker Piet 

Haaksma, Versbakkerij Savonije, Bakkerij Beunders, De Kleibakker, Bakkerij Voncken, Banketbakkerij Mestrom, Bakkerij Koning, 

Bakkerij Verstraelen, Echte Bakker Wouda, Bakkerij Schabbink, Bakkende Bakkers Groenendijk, Bakkerij Cleassens, Bakkerij Kaspers, 

Bakkerij Scheerman, Bakkerij Slomp, Bakkerij Gremmee, Bakkerij van Weert, Bakkerij van Schaik, Bakkerij Dick Jansen,  Echte Bakker 

Meinders, Bakkerij Anne Kooistra, Ambachtsbakker van Oost. 
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NL-7503 GL  ENSCHEDE 

NEDERLAND 

 

053 – 432 99 95 

053 – 432 99 65 Fax 

www.compad.nl 

 


