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Compad Bakkerij 

Release Notes 

 

Document beheer 

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 

1.0 - Definitief Ontwikkeling  
     
     
     
     
     

 

In deze release notes kunnen de volgende termen gebruikt: 

• Nieuw voor compleet nieuwe functionaliteit. 

• Vernieuwd voor bestaande functionaliteit dat verder is uitgebreid met nieuwe mogelijkheden 

en opties.  

• Aangepast voor softwarematige wijziging van functionaliteit zonder dat dit merkbaar is voor 

u als eindgebruiker of bijna niet merkbaar is voor de eindgebruiker. Het zou hierbij kunnen 

gaan om een verbetering in de prestatie of de wijze van berekenen. 

• Verbeterd voor softwarematige aanpassingen die hebben geleid tot het oplossen van fouten 

in de software. Het kan hierbij ook gaan om (kleine) cosmetische fouten zoals een 

opdrachtknop dat mee verplaatst bij het vergroten / verkleinen van het invoervenster. 

Versie 2017 _ – d.d. in ontwikkeling 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: Bij oude recepten kan het voorkomen dat de wijziging van recept invoer niet altijd 

goed werd vastgelegd. 

 

Versie 2017 Q– d.d. 7 juni 2017 
Wijziging database 

• Nieuwe velden Dagen v/d week en tijd in tabel bellist 

Wijziging applicatie 
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• Aangepast: temperatuur registratie  

• Aangepast: bij het wijzigen van de recept invoer (van % naar gewichten) wordt het gehele 

recept beoordeeld op juiste invoer en wordt aan de gebruiker gevraagd om het recept indien 

nodig automatisch aan te passen 

• Verbeterd: tweede artikelnaam aanbieden aan Compad Store Automation tbv Vectron 

Versie 2017 O– d.d. 16 mei 2017 
Wijziging database 

• Nieuwe velden Dagen v/d week en tijd in tabel bellist 

Wijziging applicatie 

• Nieuw: Bij de bellijst kunt u nu de dagen van de week vastleggen en eventueel het tijdstip 

zodat bij Orders | Bellijst orders gekeken kan worden naar deze eigenschappen. 

• Verbeterd: Starten Compad Bakkerij. De melding build BusinessEntity wordt nu niet meer 

weergegeven. 

• Aangepast: standaard receptdetail rapport is volledig vernieuwd. 

• Aangepast: standaard drogestof berekening rapport is volledig vernieuwd. 

• Verbeterd: Tijdens het afdrukken van de factuur werd niet automatisch de juiste factuur 

layout automatisch geselecteerd. Dit euvel is verholpen 

• Aangepast: Tijdens het berekenen van de ingredientdeclaratie worden nu de kruiden en 

specijeren samengenomen 

• Verbeterd: onder bepaalde situaties is het mogelijk dat in zeer uitzondelijke gevallen er een 

dubbel factuurnummer uitgegeven kan worden. Dit euvel is hersteld. 

Versie 2017 N– d.d. 12 mei 2017 
Wijziging database 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: Bij crediteren van een factuur, werden in sommige gevallen niet altijd alle 

artikelen gecrediteerd. Dit euvel werd veroorzaakt door een beschadigde sorteersleutel. 

Omdit te voorkomen is, op factuurregel niveau een unieke id nummer toegevoegd en zijn alle 

factuurbewerkingfuncties (crediteuren, factureren en splitsen aangepast) 

• Nieuw: handmatig wijzigen waarden specsplaza niet toestaan 

• Aangepast: standaard bestellijsten aangepast inzake aantal decimalen achter de komma. 

• Nieuw: nieuwe standaard layout gekantelde verdeelstaat 

Versie 2017 M– d.d. 12 mei 2017 
Wijziging database 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: EDI Facturen formaat van de prijs is op verzoek van de Jumbo aangepast.  
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Versie 2017 L– d.d. 8 mei 2017 
Wijziging database 

• Nieuw veld toegevoegd BusinessEntity toegevoegd aan artikelgroep tabel 

 

Wijziging applicatie 

• Nieuw: Holding facturen, waarbij het mogelijk is om de tussen de verschillende 

werkmaatschappijen een factuur te sturen.  

• Aangepast: financiele gegevens zoals btw en dergelijke zijn nu bij extra | opties 

uitgeschakeld. Deze kunnen worden ingesteld bij Extra | Extra instellingen bedrijfsgegevens. 

De bedoeling is om deze functionaliteit langzaam uit te faseren 

• Nieuw: kopieren van de bestellijst order vanuit de historische order is nu mogelijk.  

 

Versie 2017 K– d.d. 20 april 2017 
Wijziging database 

• Nieuw veld standaard bestellijst toegestaan in debiteuren tabel. 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: importeren van meerdere EDI orders terwijl oude EDI orders nog niet waren 

gefactureerd. Werkte niet dit euvel is opgelost.  

• Aangepast: Rapport layout manager de standaard rapporten worden vet weergegeven in de 

lijst. Dit maakt het lokaliseren van de standaard lijst eenvoudiger 

• Nieuw: standaard bestellijst toevoegen aan OrderNow bestellijst 

• Aangepast: scheidingsteken duizend tallen in voedingswaarden. Deze is komen te vervallen 

op verzoek van meerdere bakkers. Zou onduidelijk zijn.  

 

Versie 2017 J– d.d. 12 april 2017 
Wijziging database 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: Bij crediteren van een factuur, werden in sommige gevallen niet altijd alle 

artikelen gecrediteerd. Dit euvel werd veroorzaakt door een beschadigde sorteersleutel. 

Omdit te voorkomen is, op factuurregel niveau een unieke id nummer toegevoegd en zijn alle 

factuurbewerkingfuncties (crediteuren, factureren en splitsen aangepast) 
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Versie 2017 I– d.d. 8 april 2017 
Wijziging database 

Wijziging applicatie 

• Nieuw: Versturen multi media bestanden naar Digi SM5500 klanten display (zie eigen 

changelist) 

• Nieuw: meerdere artikelen marken om deze op de bestellijst definiëren te plaatsen.  

• Nieuw: meerdere artikelen markeren om deze op de factuur te plaatsen.  

• Verbeterd: splitsen van de facturen gaf soms een foutmelding. Dit is hersteld. 

 

Versie 2017 H– d.d. 30 maart 2017 
Wijziging database 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: uithaallijsten taarten oplossing 

• Nieuw: DP 5000 etiketteringsmachine koppeling 

• Nieuw: Koppeling Digi SM5500 koppeling. Volledig zie eigen changelist 

• Nieuw: verversen ordernow bestellijst in webapplicatie 

 

Versie 2017 G– d.d. 22 maart 2017 
Wijziging database 

Wijziging applicatie 

• Nieuw: taarten oplossing. Volledig afgerond. (Zie webinar) 

 

Versie 2017 F– d.d. 20 maart 2017 
Wijziging database 

• Nieuwe tabel : ArtikelAttributen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw: Artikel attributen 

Versie 2017 B t/m Versie 2017 E (interne releases tbv testpanel/bakkers) 
 



Compad Bakkerij – Release notes   

Compad Bakkerij – Release notes 
Document versie : 1.0 
Document datum : 7 juni 2017 
 

Versie 2017 A– d.d. 18 februari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Aangepast SpecsPlaza koppeling aan nieuwste release SpecsPlaza 

 

Versie 2017 A– d.d. 18 februari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Aangepast SpecsPlaza koppeling aan nieuwste release SpecsPlaza 

 

Versie 2016 Z– d.d. 22 januari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw gegevens t.b.v. financiele koppeling zijn nu afhankelijk van het bedrijf. Omdat Compad 

Bakkerij nu meerdere bedrijven ondersteund zijn ook de financiele gegevens inzake de 

koppeling verhuist naar Extra | Overige instellingen | Administraties. 

Versie 2016 Y– d.d. 21 januari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: EDI Leverbon 

• Nieuw: koppeling Bakkerij Monitor (Brick) zie Compad Store Automation changelist 

Versie 2016 X– d.d. 21 januari   2017 (interne release) 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 
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• Verbeterd: EDI import order bericht 

 

Versie 2016 W– d.d. 21 januari   2017 (interne release) 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Geen 

 

Versie 2016 V– d.d. 20 januari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw net als bij de eenmalige orders en de bestellijst orders is ook bij de historische orders 

de naam, adres en woonplaats gegevens opgenomen in het historische order bestand 

Versie 2016 U– d.d. 18 januari   2017 
Wijziging database 

• Historische regels zijn enorm veel velden toegevoegd t.b.v. het kunnen terugzetten van 

historische orders naar bestellijst orders.  

• Historische orders is het veld OrderSourceType toegevoegd 

Wijziging applicatie 

• Nieuw Historische orders konden al altijd worden teruggezet naar de eenmalige orders. Nu is 

het ook mogelijk om de historische orders terug te zetten naar de bestellijstorders. Dit is 

afhankelijk van de originele bron  

• Nieuw meerdere artikelen toevoegen aan bestellijst op basis van de gemarkeerde artikelen in 

het venster artikelen selecteren. 

• Aangepast: Bij een nieuwe lege administratie/installatie kon het voorkomen dat de software 

vastliept op een conversie die niet uitgevoerd hoefde te worden. Dit euvel is hersteld.  

  

Versie 2016 T– d.d. 17 januari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 
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Wijziging applicatie 

• Aangepast Importeren verkoopregistratie  

• Verbeterd Winkelretouren. Bij het ingeven van de winkel retouren werd niet altijd het 

besteladvies aangepast. 

Versie 2016 S– d.d. 16 januari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw Telefoonnummer invoer bij eenmalige passant orders mogelijk. 

Versie 2016 R– d.d. 2 januari   2017 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Aangepast Factuurnummer doorlopende nummer aangepast voor jaarovergang 

Versie 2016 Q– d.d. 30 december   2016 
Wijziging database 

• Bon zijn de nieuwe velden SenderGLN, EDIOrderNumberBuyer, IsEDIDespatch, 

IsEDIDespatchSend, AfleverAdresID, AfleverAdresGLN toegevoegd 

• Bon is de sorteersleutel On_SenderGLN_IsNotSend toegevoegd. 

• BonRegel is het veld BuyerArticleCode toegevoegd t.b.v. interne facturen. 

• Factuurregel is het velden BuyerArticleCode aan toegevoegd.  

• Faktuur zijn de velden SenderGLN, EDIOrderNumberBuyer, IsEdiInvoice, IsEdiInvoiceSend, 

EdiInvoiceSendDate en EdiInvoiceSendTime toegevoegd 

• Bestellijst orders is het veld Subject toegevoegd. 

• Eenmalige orders zijn de velden EDi=ISenderGLN en EDIOrderNumberBuyer toegevoegd. 

• Eenmalige order regels  is het veld BuyerArticleCode toegevoegd. 

 

 

Wijziging applicatie 

• Nieuw Ontvangen van EDI orders via Trans 

• Nieuw Versturen EDI bevestigingsbericht Transus 

• Nieuw Versturen EDI pakbonnen  

• Nieuw Versturen EDI facturen  
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Versie 2016 S– d.d. 17 januari   2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Aangepast Factuurnummer doorlopende nummer aangepast voor jaarovergang 

Versie 2016 R– d.d. 2 januari   2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Aangepast Factuurnummer doorlopende nummer aangepast voor jaarovergang 

Versie 2016 Q– d.d. 30 december   2016 
Wijziging database 

• Bon zijn de nieuwe velden SenderGLN, EDIOrderNumberBuyer, IsEDIDespatch, 

IsEDIDespatchSend, AfleverAdresID, AfleverAdresGLN toegevoegd 

• Bon is de sorteersleutel On_SenderGLN_IsNotSend toegevoegd. 

• BonRegel is het veld BuyerArticleCode toegevoegd t.b.v. interne facturen. 

• Factuurregel is het velden BuyerArticleCode aan toegevoegd.  

• Faktuur zijn de velden SenderGLN, EDIOrderNumberBuyer, IsEdiInvoice, IsEdiInvoiceSend, 

EdiInvoiceSendDate en EdiInvoiceSendTime toegevoegd 

• Bestellijst orders is het veld Subject toegevoegd. 

• Eenmalige orders zijn de velden EDi=ISenderGLN en EDIOrderNumberBuyer toegevoegd. 

• Eenmalige order regels  is het veld BuyerArticleCode toegevoegd. 

Wijziging applicatie 

• Nieuw Ontvangen van EDI orders via Trans 

• Nieuw Versturen EDI bevestigingsbericht Transus 

• Nieuw Versturen EDI pakbonnen  

• Nieuw Versturen EDI facturen  

Versie 2016 P– d.d. 7 december   2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

 

 

Wijziging applicatie 
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• Aangepast bij passant facturen die per mail verstuurd worden, werd niet altijd het e-mail 

adres bewaard. Dit euvel is verholpen 

• Aangepast Tijdens het afdrukken van order etiketten kon het af en toe voorkomen dat er een 

nul etiket werd afgedrukt. Dat is verholpen 

• Nieuw Filiaalnaam is nu beschikbaar op het order etiket 

Versie 2016 O– d.d. 7 december   2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

 

 

Wijziging applicatie 

• Nieuwe  Tijdens de export naar Compad Data Exchange wordt nu ook de betalingscondities 

en leveringscondities meegenomen. 

Versie 2016 N– d.d. 2 december 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd tijdens het maximaliseren van het venster bestellijst orders kon erin bij bepaalde 

versies van Windows extra systeem iconen in de menubalk worden geplaatst. Dit euvel is 

opgelost 

Versie 2016 L– d.d. 1 december   2016 
Wijziging database 

• Recept relatie met het artikel is gewijzigd 

Wijziging applicatie 

• Aangepast Het verwijderen van een recept was niet mogelijk wanneer deze nog verwees naar 

een recept.  

Versie 2016 M– d.d. 30 november   2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Interne release 
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Versie 2016 K– d.d. 4 november 2016 
Wijziging database 

• Artikelgroep is het veld businessentity toegevoegd. 

• Artikel zijn de velden is_prognoseordercalc, is_prognoseorderauto, prognoseorderpercentage 

en prognoseordertime en is_beterleverkeurmerk toegevoegd. 

• BusinessEntity is het veld customernumber toegevoegd t.b.v. interne facturen. 

• ProductionHistoryDetail is de velden LastDeliveryTime , FirstDeliveryTime, FirstTime en 

LastTime aan toegevoegd. De laatste verkooptijd op sommige kassa’s kan in de praktijk iets 

anders zijn dat de laatste levertijd. Bijvoorbeeld bij een klant die een bestelling heeft 

geplaatst zal deze doorgaans laat op de dag ophalen. Terwijl het laatste brood soms al eerder 

is verkocht.  

• Bestellijsten zijn de velden Subject en EndDate toegevoegd 

• Bestellijst orders is het veld Subject toegevoegd. 

• Eenmalige orders is het veld Subject toegevoegd. 

• Facturen is het veld Subject toegevoegd. 

• Ordergroup is het veld DefaultSubject toegevoegd. 

 

 

Wijziging applicatie 

• Nieuw in de WinDigi koppeling exporteren reclames 

• Nieuw in de WinDigi koppeling exporteren klanten 

• Nieuw bij het exporteren naar WinDigi is het mogelijk om de standaard gewichtseenheid van 

de weegschaal vast te leggen. Standaard is dat KG.  

• Nieuw bij eenmalige orders is het mogelijk om betreft in te geven. Middels een keuzelijst kan 

gewisseld worden tussen betreft en order referentie. 

• Nieuw bij bestellijst orders is het mogelijk om betreft in te geven. Middels een keuzelijst kan 

gewisseld worden tussen betreft en order referentie. 

• Nieuw bij bestellijst definiëren is het mogelijk om betreft in te geven. Middels een keuzelijst 

kan gewisseld worden tussen betreft en order referentie. 

• Aangepast bij het kopiëren van de bestellijsten wordt veld betreft ook gekopieerd.  

• Nieuw verkoopresultaten worden bijgewerkt op basis van de daadwerkelijke verkoop van de 

Vectron Kassa 

• Nieuw winkel retouren kent u ook prognose. Dat wil zeggen wanneer vanaf een bepaald 

tijdstip alle producten zijn verkocht wordt aangenomen dat er nee wordt verkocht. Het 

besteladvies voor de desbetreffende winkel wordt dan aangepast 

• Verbeterd afdrukken warenwet etiketten vanuit de productieplanning. Onder bepaalde 

omstandigheden werd er geen ingrediënt declaratie afgedrukt. 

• Verbeterd bij het invoeren van het recept werd de prijs van de grondstof niet altijd correct 

berekend. Dit is aangepast in versie 2016 K. 

• Verbeterd bij het afdrukken van het etiket vanuit de receptuur/productie monitor werd bij het 

inkoopartikel de ingevoerde voedingswaarden overschreven met nulwaarden.  
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• Verbeterd bij het wijzigen van een kassa bestelling welke bezorgd diende te worden kon het 

voorkomen wanneer het bezorg adres overeenkwam met de debiteuradres dat er toch een 

(leeg) afleveradres werd aangemaakt. Dit kon weer leiden tot dubbele orders. 

• Bekend probleem : de foto in de artikelkaart wordt niet weergegeven. Dit euvel zal zo 

spoedig mogelijk in de volgende release worden verholpen. U kunt wel het foto bestand 

gewoon toevoegen.  

 

Versie 2016 J– d.d. 20 september 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd zoek en vervang van grondstoffen vervangt nu niet meer de eenheid 

• Vernieuwd importeren verkoopresultaten werkt automatisch retour administratie bij 

• Nieuw  

•  

Versie 2016 I – d.d. 16 september 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd invoer van procentueel recept. Hierbij was het invoeren van het afweergewicht 

soms niet mogelijk 

Versie 2016 H – d.d. 9 september 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Aangepast Login scherm, wanneer een naam is vastgelegd dan wordt automatisch het 

wachtwoord invoervak geselecteerd. 

• Verbeterd invoer van procentueel recept. Hierbij was het invoeren van het afweergewicht 

soms niet mogelijk 

Versie 2016 G– d.d. 1 september 2016 
Wijziging database 

• Machines is het veld machinenummer gewijzigd in code en het veld Locatie toegevoegd. 

Wijziging applicatie 
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• Aangepast Bij de Totaalfacturen werden niet altijd alle artikelen getotaliseerd. Dit euvel is 

herstel in versie 2016 G.  

• Aangepast Bij het invoeren van de tempeartuurmeting kan nu wel de juiste datum worden 

geregistreerd. 

• Aangepast Bij het invoeren van de machines kunnen nu alfanumerieke codes worden gebruik 

i.p.v. uitsluitend numerieke nummers. 

• Nieuw Bij het vastleggen van de machines kunnen nu ook de locatie van de machine worden 

vastgelegd. 

• Aangepast Selecteren artikel venster blijft altijd gesorteerd staan op artikelnaam ook al 

wordt per abuis het invoervak zoeken geselecteerd. 

• Aangepast Export naar ExactOnline onjuiste btw tarief bij meerdere internationale 

bedrijfsentiteiten.   

• Aangepast bij het invoeren van de machine inspectie werd een foutmelding getoond of dat 

de richting (ingaand/uitgaand) moest worden vastgelegd. Dit is hersteld.  

 

Versie 2016 F – d.d. 30 augustus 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw Topbakkers artikel zonder koppeling met Topbakkers prijslijst is nu mogelijk. In dat 

geval worden de artikelen voor de gewone prijs van de bakker gefactureerd 

• Aangepast Bij het invoeren van de bestellijst orders worden nu ook de samengestelde en de 

gesorteerde producten geëxpandeerd. 

• Aangepast Selecteren artikel venster blijft altijd gesorteerd staan op artikelnaam ook al 

wordt per abuis het invoervak zoeken geselecteerd. 

• Nieuw Temperatuurmetingen 

• Aangepast Selecteren artikel venster blijft altijd gesorteerd staan op artikelnaam ook al 

wordt per abuis het invoervak zoeken geselecteerd. 

• Aangepast Export naar ExactOnline onjuiste btw tarief bij meerdere internationale 

bedrijfsentiteiten.   

• Nieuw Machine (onderhoud) registratie (beta) 

 

 

Versie 2016 E – d.d. 19 juli 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 
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• Nieuw Bij de productielijsten is het mogelijk om de subproducten van gesorteerd en 

samengesteld producten op de productielijst te negereren. 

Versie 2016 D – d.d. 15 juli 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Aangepast Bij het herrekenen van reeds verzonden facturen wordt nu ook rekening gehouden 

met het actuele btw tarief. Dit is een tijdelijk functionaliteit t.b.v. specifieke eindgebruiker. 

• Aangepast Bij het recepten invoervenster werd in het sectie paneel ten onrechte de optie 

meldingen weergegeven (met een waarschuwingsicon) terwijl er geen waarschuwingen 

waren. Dit is verholpen. 

• Aangepast De actuele taal wordt in het sectie paneel vet weergegeven 

• Aangepast Bezorgkosten berekening bestellijst orders. 

• Aangepast markeren om meerdere artikelen aan een order toe te voegen d.m.v. spatieblak is 

gewijzigd in ctrl+spatiebalk 

• Nieuw Machine beheer 

• Aangepast Login venster wanneer er een gebruikersnaam is ingevoerd dan wordt 

automatisch het invoervak wachtwoord geselecteerd 

• Aangepast Bij het aanpassen van de layout wordt de melding vanwege de 

hoofdlettergevoelige variabele namen onderdrukt 

Versie 2016 C – d.d. 14 juli 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw Import Artikel Excel invullijst v2016 

• Aangepast btw en prijsberekening voor twee bedrijfsonderdelen met verschillende btw 

tarieven omdat deze twee bedrijfsonderdelen in twee verschillende landen gevestigd zijn. 

Omdat de prijzen in Compad Bakkerij allemaal inclusief btw worden opgeslagen zal in dat 

geval eerst de prijs teruggerekend moeten worden naar het exclusief btw bedrag op basis van 

het geldende btw tarief voor het moederbedrijf. Vervolgens moet de exclusief prijs verhoogd 

worden met de geldende btw tarief voor de buitenlandse dochteronderneming. Hierbij vind er 

eventueel een correctie plaats om te na verhoging met de btw omzetting naar exclusief 

bedrag te laten aansluiten met het exclusief bedrag zoals deze geldt voor het moederbedrijf. 

• Nieuw exporteren debiteuren t.b.v. ExactOnline (XML formaat). 

 

loc:finjournalqueue:debetcredit 
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Versie 2016 B – d.d. 4 juli 2016 
Wijziging database 

• Debiteur Veld Verpakking (PackageType) toegevoegd 

• Bon Veld Verpakking (PackageType) toegevoegd 

• Productielijsten Veld Verpakking (PackageType) toegevoegd 

• Productielijsten detail Veld Verpakking (PackageType) toegevoegd 

• BusinessEntity Veld EORI nummer (Eori Number) toegevoegd 

• Machine tabel toegevoegd 

• MachineTemparatur tabel toegevoegd  

Wijziging applicatie 

• Nieuw Het is nu mogelijk om per debiteur vast te leggen hoe de producten verpakt moeten 

worden. Hierbij heeft u de keuze uit eigen verpakking, blanco verpakking en verpakking van 

de klant, 

• Nieuw Op de leverbonnen kan de verpakkingskeuze van de klant worden afgedrukt. 

• Nieuw Middels het filter Verpakking is het mogelijk om lijsten af te drukken waarop de 

bestellingen per verpakkingsvoorkeur kunnen worden afgedrukt. 

• Nieuw het Eori nummer (ofwel Economic Operators Registration and Identification nummer) 

kan bij Extra | Opties | Bedrijfsgegevens worden vastgelegd. Met het EORI-nummer worden 

marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit 

levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. 

• Aangepast De standaard emballage lijst is aangepast, bevatten te veel decimalen. 

• Nieuw In het venster betalingen is het mogelijk om nu alle facturen in één keer te markeren 

• Nieuw in het venster batch gewijs wijzigen van de debiteurinstellingen is het nu mogelijk om 

de verpakkingsmethode aan te gegeven. 

• Vervallen De taal Papiamento is komen te vervallen in de receptuur administratie 

• Nieuw Spaans is toegevoegd in de receptuur administratie 

• Nieuw De Suriname Dollar is toegevoegd als vreemde valuta vanwege bakkerij in Suriname 

• Nieuw De Britse pond toegevoegd als vreemde valuta 

• Nieuw De Amerikaanse Dollar toegevoegd als vreemde valuta vanwege mogelijke vervanging 

van Antilliaanse Gulden door Amerikaanse Dollar. 

• Aangepast invoeren voedingswaarden bij inkoopproducten werden niet opgeslagen. Dit is 

verholpen in Compad Bakkerij 2016 B. 

• Nieuw Bij extra | opties is het mogelijk om bij financieel de prijsinvoer (inclusief, exclusief of 

beide) vast te leggen 

• Nieuw Bij inkoopproduct (recepten) is het mogelijk om de voedingswaarde vast te leggen 

 

Versie 2016 A – d.d. 20 juni 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen in de database 
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Wijziging applicatie 

• Aangepast Startvenster is aangepast naar versie 2016 

• Aangepast Over venster is aangepast naar versie 2016 

• Aangepast aanmeldvenster is aangepast naar versie 2016 

• Nieuw exporteren financiële transacties t.b.v. ExactOnline (XML formaat). 

• Aangepast bij het bepalen van de minimaal orderbedrag wordt de emballage niet langer 

meegenomen. 

• Nieuw wanneer u de muisaanwijzer op het invoer vak bezorgkosten plaatst of op de keuzelijst 

levering in het venster eenmalige order, dan wordt middel een tip venster extra uitleg 

gegeven omtrent de berekening van de bezorgkosten. 

 

Versie 2015 Z – d.d. 16 juni 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen in de database 

Wijziging applicatie 

• Hersteld Het afdrukken van de leverbonnen, facturen en productieplanning was door het 

toevoegen van de nieuwe ontwerpstudio erg traag. Dit is aanzienlijk verbeterd, waardoor alle 

afdrukken nu extreem snel geworden is. 

• Verbeterd tijdens het exporteren van de financiële transacties werd de status niet gewijzigd 

naar verzonden. Dit euvel is hersteld.  

 

Versie 2015 Y – d.d. 15 juni 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen in de database 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd Afdrukken leverbonnen versneld 

Versie 2015 X – d.d. 14 juni 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen in de database 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd Afdrukken etiketten versneld 

• Verbeterd Afdrukken artikellijsten versneld 
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Versie 2015 W – d.d. 13 juni 2016 
Wijziging database 

• BestellijstOrderGroup Tabel toegevoegd 

• BestOrder (Bestelijst orders) nieuw veld BestellijstOrderGroup toegevoegd 

• Aantal tekens voor alle artikelcodes verhoogd van 10 naar 20 tekens 

• Aantal tekens voor alle opmerkingen verhoogd naar 500 tekens 

• BusinessEntity Tabel toegevoegd 

• BusinessEntityNumbers Tabel toegevoegd 

• Debiteur nieuw veld BusinessEntity toevoegd 

• Faktuur nieuw veld BusinessEntity toevoegd 

• Artikelgroep nieuw velden toegevoegd t.b.v. tweede boekhoudschema. Tevens velden 

toegevoegd t.b.v. derde, vierde en vijfde boekhoudschema voor verschillende 

bedrijfsonderdelen binnen één holding. 

 

 

Wijziging applicatie 

• Nieuw ondersteuning van verschillende (internationale) werkmaatschappijen binnen één 

holding. 

• Nieuw klanten toevoegen aan één specifieke werkmaatschappij 

• Nieuw Facturen, factuurlayout en factuurnummering specifiek voor één werkmaatschappij. 

• Nieuw Financiële export nu per werkmaatschappij mogelijk 

• Aangepast conversie bezorgenkosten aangepast. Tekstuele fout ‘Bezorgkosten     € 5,00’ 

wordt nu vertaald als ‘Bezorgkosten € 5,00’.  

• Aangepast afdrukken. Tijdens het afdrukken van de rapporten is qua snelheid 

geoptimaliseerd doordat voor het afdrukken eerst wordt gekeken welke velden er in het 

rapport zijn gebruikt.  

• Nieuw Hoofdlettergevoeligheid test toegevoegd bij het afdrukken van de rapporten. Het 

inschakelen van deze test kan de snelheid verder optimaliseren. Alleen dan moet men zeker 

zijn dat de layout helemaal is. Daarom is deze test per layout in te schakelen. De standaard 

layouts zullen de komende periode worden gecontroleerd op juiste gebruik van hoofdletters. 

Zodra de desbetreffende layout correct is, zal de test worden ingeschakeld. 

• Nieuw Bij het kopiëren bestellijsten naar bestellijst orders is het mogelijk om aan te geven 

welke bestellijst groep er gekopieerd moet worden. 

• Nieuw Betalingscondities (PaymentTerms) toegevoegd in de Compad XML Exchange  

• Nieuw Leveringscondities (DeliverytTerms) toegevoegd in de Compad XML Exchange  

• Aangepast Exporteren financiële transactie is nu per bedrijf instelbaar 

 

Versie 2015 V – d.d. 13 April 2016 
Wijziging database 
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• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw In het venster Extra SpecsPlaza instellingen is een extra sectie Internationaal 

toegevoegd voor het samennemen van de ingrediënten voor verschillende talen.. Deze optie 

is beschikbaar via Extra | Opties | SpecsPlaza | Geavanceerd Nieuw Extra | Opties | Volgorde 

van de talen 

• Nieuw volgorde van het samenvoegen van de verschillende talen. 

• Nieuw scheidingsteken tussen het samenvoegen van de verschillende talen. 

• Nieuw regeleinde na andere taal 

• Aangepast einddatum bij de productielijsten 

• Aangepast standaard productielijsten periode was niet goed zichtbaar 

• Nieuw Bij het exporteren naar Compad XML worden nu de AZO waarschuwing meegestuurd 

door geëxporteerd t.b.v. de webshop koppeling.  

• Nieuw Bij het exporteren naar Compad XML worden nu de assortiment doelgroep 

meegestuurd door geëxporteerd t.b.v. de webshop koppeling. 

Versie 2015 U – d.d. 11 April 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

 

Wijziging applicatie 

• Aangepast standaard productielijsten aangepast t.b.v. nieuwe ontwerpstudio 

• Nieuw veld Other.AllLangugage Beschikbaar in het ontwerpen van etiketten. Hiermee kan in 

één keer de ingredientdeclaratie in verschillende talen worden weergegeven. Welke talen is 

afhankelijk van de instellingen bij Internationaal 

 

Versie 2015 T – d.d. 5 april 2016 
Wijziging database 

• Bestellijst (BESTLIJST) veld opmerking uitgebreid van 100 naar 500 tekens. 

• Evenement / bestellijst orders  (EVENORDER) veld opmerking uitgebreid van 100 naar 500 

tekens. 

• Filiaalbonregel  veld orderopmerking uitgebreid van 100 naar 500 tekens. 

• Artikelgroep nieuw  veld Is_AvailableOnCashregister toegevoegd 

• Productielijsten nieuw veld Is_AllItemsOnList is toegevoegd 

 

Wijziging applicatie 
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• Aangepast Bij het invoeren van de eenmalige orders was een opmerking mogelijk met een 

maximale lengte van 500 tekens. Dit is ook doorgevoerd voor de bestellijst / evenement 

orders. 

• Nieuw Bij het exporteren naar XML worden nu de allergenen attributen door geëxporteerd 

t.b.v. de Vectron kassa om zo de artikelen te blokkeren welke een bepaalde allergie kunnen 

veroorzaken.  

• Verbeterd : het afdrukken van de artikel prijslijst, etiketten en dergelijke is qua snelheid 

geoptimaliseerd. Het afdrukken is van 2 minuten teruggebracht naar 6,5 seconde 

• Nieuw : volledig nieuwe ontwerpstudio ingebouwd. 

 

 
 

• Nieuw : volledig nieuwe report engine toegevoegd. 

• Nieuw : afdrukvoorbeeld gemoderniseerd.  

• Verbeterd : afdrukken aanmaningen werd bij het afdrukken van meerdere aanmaningen 

gelijktijdig niet altijd de juiste debiteurgegevens getoond. 

• Verbeterd: bij het gelijktijdig afdrukken van meerdere aanmaningen moest voor iedere 

aanmaning de gewenste layout worden geselecteerd. Dit is in versie 2015 T niet meer 

noodzakelijk. 

• Verbeterd: receptuurmonitor bij het invoeren van het aantal, gevolgd door de opdrachtknop 

Afdrukken werd niet altijd het gewenste aantal etiketten afgedrukt. Dit euvel is verholpen in 

versie 2015 T 
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• Nieuw: Bij de productielijsten is het mogelijk om aan te geven dat alle artikelen op de 

productielijst afgedrukt moeten worden.  

• Verbeterd: kopiëren artikelen naar productielijst. Bij het kopiëren van artikelen (Artikelen | 

Productielijsten) werd in bepaalde gevallen de gemarkeerde artikelen alleen naar de eerste 

productielijst gekopieerd. Wanneer er meerdere productielijsten waren gemarkeerd dan 

werden de gemarkeerde artikelen niet op deze lijst geplaatst. 

Versie 2015 S – d.d. 15 maart 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd: zoeken in het venster artikelen onderhouden 

• Verbeterd: de sorteerkolom in het venster artikelen onderhouden blijft nu staan. 

• Nieuw: sorteren op meerdere kolommen in het venster artikelen onderhouden. 

• Verbeterd: aanvullen bijbestelling kassa. In sommige gevallen konden het voorkomen dat de 

eerdere bestelling niet volledig werd opgeruimd. Dit euvel is hersteld in versie 2015 S. 

• Verbeterd: bij het invoeren vakantie/feestdagen wordt nu de volledige datum getoond in 

plaats van de tekst “string 4” of “string 5”. 

• Verbeterd: versturen vakantie/feestdagen naar ordernow  

 

Versie 2015 R – d.d. 10 maart 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd bij het invoeren van factuur in aanmaak, of het toevoegen artikelen aan een 

factuur in aanmaak was het niet mogelijk om de toegevoegde factuurregels te verwijderen. 

Dit is aangepast. 

• Verbeterd bij het toevoegen van factuurregels bij een factuur in aanmaakt die deels is 

gegenereerd op basis van de bestellingen, werd de leverdatum niet correct bepaald. Dit euvel 

is verholpen in Compad Bakkerij 2015 R. 

• Verbeterd Venster koppelingen wordt nu altijd in het midden van het beeldscherm 

weergegeven.  

• Verbeterd het afdrukken van de baklijst/werkstaat per debiteur tijdens het uitvoeren van de 

automatische planning is verbeterd voor passanten. Bij passanten kon het voorkomen dat 

bestellingen van de verschillende passant klanten door elkaar kwamen te staan. 

• Verbeterd het exporteren van xml export. In de xml tag <itemProductionEnvironment> werd 

niet de juiste informatie weergegeven. Dit is hersteld. 
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Versie 2015 Q – d.d. 3 maart 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Nieuw bron vermelding bij eenmalige orders 

• Aangepast xml export allergenen informatie toegevoegd 

• Aangepast xml export ingrediënt declaratie bij winkelproducten die verwijzen naar een niet 

kassa artikel wordt nu correct ondersteund. 

• Verbeterd artikelselectie bij bestellijst orders werd niet altijd de eenheid (stuks) correct 

overgenomen. Dit is hersteld in versie 2015 Q. 

• Nieuw bij handmatige eenmalige orders is het mogelijk om vast te leggen wat hoe de 

bestelling is geplaatst: telefonisch, fax, e-mail of internet (geen gekoppelde webshop) 

• Nieuw prioriteit mogelijk bij het invoeren van een eenmalige order. Door op de info knop 

achter de keuzelijst bon te klikken kan de prioriteit worden aangegeven.  

• Nieuw de letters K, A, H en I zijn in het venster eenmalige orders onderhouden vervangen 

door symbolen. 

 
• Nieuw print status bij eenmalige orders. Zodra de bestelling wordt ingevoerd voor een klant 

die een leverbon wenst wordt er een printer weergegeven in het overzicht venster als teken 

dat de (lever)bon afgedrukt dient te worden. Wanneer de bon eenmaal is afgedrukt verdwijnt 

de print in het overzicht venster. Wordt de bon na het afdrukken gewijzigd wordt de printer 

opnieuw in het overzicht venster getoond. 

• Nieuw Automatische planning de optie afdruk status bijwerken toegevoegd om de afdruk 

status van de eenmalige order aan te passen zodra de leverbon wordt afgedrukt. 

• Nieuw Afdrukken leverbonnen de optie afdruk status bijwerken toegevoegd om de afdruk 

status van de eenmalige order aan te passen zodra de leverbon wordt afgedrukt. 

 

 

 

Versie 2015 P – d.d. 2 maart 2016 
Wijziging database 

• Eenmalige order regel extra velden toegevoegd Source, PrintStatus en ChangeStatus 

• Evenement order regel  extra veld toegevoegd Source, PrintStatus en ChangeStatus 
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• Nieuwe tabellen toegevoegd ImportDefFile en ImportDefFileDetial 

Wijziging applicatie 

• Vernieuwd Terugzetten backup. Extra controles toegevoegd bij het terugzetten van een 

backup. Omdat het terugzetten van een backup die gemaakt is middels een hogere versie van 

Compad Bakkerij in een lagere versie tot problemen kan leiden wordt bij het terugzetten van 

de backup hierop gecontroleerd. Ook wordt er gecontroleerd of de backup wel gemaakt is 

met Compad Bakkerij. Voor het daadwerkelijk terugzetten van de backup wordt krijgt de 

eindgebruiker eerst extra informatie zoals bedrijfsnaam, plaatsnaam en het tijdstip waarop 

de backup is gemaakt. 

• Verbeterd zwart scherm na eerste start van Compad Bakkerij na update. Bij Windows 10 ging 

het venster op zwart na het installeren van een update van Compad Bakkerij. Dit euvel werd 

veroorzaakt door het welkomscherm. 

• Nieuw in het registratievenster dat wordt getoond wanneer u Compad Bakkerij voor de 

eerste keer start, is nu een mogelijkheid om direct een backup terug te zetten. Op deze 

manier wordt de installatie van Compad Bakkerij op een andere computer een stuk 

eenvoudiger. 

• Verbeterd tijdens de afdrukken vanuit het venster Artikelen onderhouden was het niet (meer) 

mogelijk om de prijstabel te selecteren. Lijst was leeg. Dit euvel is hersteld in Compad Bakkerij 

2016 P. 

• Verbeterd in het invoervenster debiteuren zijn de scheidingslijnen in de keuzelijsten 

vervangen door stippellijnen 

• Nieuw importeren debiteuren  

• Verbeterd Productie planning. Orders met negatieve aantallen werden als positief 

meegenomen op de filiaalbonnen. Dit euvel is aangepast. 

• Aangepast bij de standaard ingrediënten is het mogelijk om de optie technische hulpstof en 

technische hulpstof bij verhitten te wijzigen. 

• Aangepast Compad XML bestand. Bij de artikelen wordt nu ook de waarschuwing voor de 

productie omgeving geëxporteerd als xml-tag <itemProductionEnvironment>. 

• Aangepast Compad XML bestand. Bij de artikelen wordt nu ook de productie opmerking  

geëxporteerd als xml-tag < itemProductionNote >. 

• Nieuw Import Beko prijslijsten  

• Nieuw Import Excel bestanden voor artikelen, artikelgroepen, debiteuren 

• Nieuw Import Marti Bake-it import zodat eindgebruikers van Bake-It binnen enkele minuten 

kunnen overstappen naar Compad Bakkerij. Met deze import functie kunnen de volgende 

gegevens worden overgezet: leveranciers, grondstoffen, recepten, artikelgroepen, artikelen 

en klanten. 

• Aangepast Export klanten naar Twinfield. Wanneer de optie versturen aanmaningen 

ingesteld staat op e-mail dan wordt ook het e-mail adres doorgestuurd naar Twinfield. 

• Aangepast Kassabestellingen voor vaste klanten werden in sommige situaties dubbel 

geïmporteerd. Dit is hersteld.  

• Aangepast Kassabestellingen voor vaste klanten die op rekening mogen betalen, maar dit 

toch contant betaalde in de winkel werden niet altijd correct verwerkt. Dit is hersteld. 
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Versie 2015 O – d.d. 5 februari 2016 
Wijziging database 

• Geen wijzigingen 

Wijziging applicatie 

• Verbeterd In het venster Artikel werden de oude prijslijst, huidige prijslijst en de nieuwe 

prijslijst getoond. Ook al hadden deze alle drie dezelfde datum. Dit is aangepast. 

• Nieuw in het venster afdrukken selecteren rapportlayout is het nu mogelijk om bij het 

afdrukken van de prijslijst te kiezen voor de vorige prijslijst, de actuele prijslijst of de 

toekomstige prijslijst 

• Verbeterd in de wizard prijswijziging wordt bij iedere stap gecontroleerd of de gegevens in 

deze stap volledig en correct zijn. Als alle gegevens correct zijn, dan pas mag verder worden 

gegaan naar de volgende stap. Per abuis werd de opdrachtknop Vorige uitgeschakeld bij 

onvolledige of incorrecte gegevens. Dit is opgelost in deze release. 

• Vernieuw in de wizard prijswijziging is het markeren van de artikelgroepen gewijzigd. Het is 

nu mogelijk om de groepen net als in andere vensters gewoon aan te vinken. 

• Nieuw bij het doorvoeren van een prijswijziging kan worden aangegeven wanneer de 

prijswijziging moet ingaan. Let op u kunt maar met één datum in de toekomst werken.  

• Nieuw zodra ingangsdatum van de nieuwe prijslijst ingaat of in is gegaan, vraagt de software 

of de nieuwe prijslijst in moet gaat. Zodra deze vraag wordt bevestigd worden de actuele 

prijzen als vorige prijzen vastgelegd en de nieuwe prijzen gaan vervolgens in. 

• Nieuw bij het invoeren van de orders wordt rekening gehouden met de vorige, huidige en de 

toekomstige prijslijst op basis van de ingangsdatum 

• Verbeterd sluitingsdatum ophalen bestellingen ordernow wordt nu opgeslagen in het 

configuratie settingsbestand. Dat betekend dat bij het sluiten van de orders voor een 

bepaalde datum deze datum ook onthouden wordt wanneer u opnieuw met de OrderNow 

app gaat communiceren 

Versie 2015 N – d.d. 4 februari 2016 
Wijziging database 

• Factuurregel extra veld toegevoegd DiscoutPercentage 

• Printfactuurregel extra veld toegevoegd DiscountPercentage 

Wijziging applicatie 

• Nieuw importeren excel bestanden, eerste voorlopige opzet. 

• Nieuw standaard etiketlayout assortimentsartikel toegevoegd 

• Verbeterd importeren orders via xml aangepast.  

• Vervallen De optie bijbestellingen worden altijd compleet aangeboden bij Extra | Opties is 

komen te vervallen. Had geen functie meer 
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• Vervallen De optie Klantreferentie bij passant order bij Extra | Opties is komen te vervallen. 

Had geen functie meer 

• Nieuw betalingskorting toegevoegd 

• Nieuw artikelen kunnen nu worden ingedeeld in één of meerdere doelgroepen. Een klant kan 

gekoppeld worden aan één doelgroep zodat het assortiment dat de desbetreffende klant kan 

bestellen beperkt wordt. De doelgroepen kunnen worden benoemd via Extra | Opties | 

Programma | Artikel 

• Aangepast bezorgkosten is niet instelbaar per klant. Bij Beheer | Bezorgkosten kunnen de 

bezorgkosten worden vastgelegd. Bij de klant kan één van de vastgelegde bezorgkosten 

regelingen aan de klant worden gekoppeld. Dit maakt het wijzigen van de bezorgkosten een 

stuk eenvoudiger. 

• Aangepast Berekening voedingswaarden zout en natrium. Vanuit de aangeboden 

specificaties is er soms onduidelijkheid of er natrium of zout wordt aangeboden. Compad 

Bakkerij versie 2015 N wordt dit nu ondervangen en correct vertaald naar zout. 

• Nieuw Bij het exporteren van de financiële transacties t.g.v. het afdrukken van de factuur is 

het nu mogelijk om aan te geven of de debiteur gegevens ook geëxporteerd moeten worden. 

In de voorgaande versie werden alleen de debiteuren geëxporteerd waarvan ook een factuur 

werd geëxporteerd. Met de keuzelijst exporteren debiteuren heeft u nu twee extra opties, te 

weten: geen debiteuren exporteren of alle debiteuren exporteren.  

 

 

 

 

 


