
Compad verdeelsysteem i.c.m. Digi ESL 

Installatie Compad Bakkerij 

Compad Bakkerij bakkerij met het Compad Bakkerij verdeelsysteem te testen dient u eerst de 

software te installeren. Hiervoor voert u de volgende procedure uit: 

1. Start het installatie programma die wordt aangeboden via 

www.compad.eu/download/bakery_setup.exe 

2. Nadat de software is geïnstalleerd dient de software te worden gestart. 

3. De eerste wanneer de software wordt gestart, kan langer duren omdat de software zijn 

administratie moet gaan inrichten. 

4. Geef in het venster Registreren de bedrijfsgegevens in. Indien u nog geen activatiecode heeft 

laat u de velden voor de activatiecode leeg. 

5. Klik op de opdrachtknop Ok om de registratie te bevestigen. 

6. Op de vraag of u gebruik wilt maken van een standaard assortiment kiest u voor Ja en voor 

het Nederlandse assortiment (hierin is de koppeling met het verdeelsysteem al voorbereid). 

7. Klik op de opdrachtknop Ok om het standaard assortiment in te richten. 

8. De keuze voor het gewenste standaard layout is niet relevant. 

 

Instellingen 

Het verdeelsysteem is gebaseerd op de verdeellijsten. Binnen Compad Bakkerij kan de bakker een 

onbeperkt aantal verdeellijsten vastleggen. Per verdeelstaat kan worden aangegeven welke artikelen 

en welke klanten (of groepen van klanten) op deze lijst moeten komen te staan. Per verdeelstaat kan 

worden aangegeven of deze beschikbaar moet zijn voor het verdeelsysteem. 

Om te voorkomen dat deze korte instructie een volledig handboek wordt hebben wij het e.e.a. al 

vast ingesteld in de demo administratie (Nederlands standaard assortiment). 

Wel is het handig om te weten waar bepaalde instellingen in het programma moeten worden 

vastgelegd.  Als eerste moet worden vastgelegd het soortverdeelsysteem en de ftp-instellingen t.b.v. 

het verdeelsysteem. Dit kan worden vastgelegd middels de onderstaanden procedure: 

1. Ga in de software naar Extra | Opties 

2. Kies voor de rubriek Verdeelsysteem bij Koppelingen aan de linkerkant in de blauwe 

sectiebalk. 

3. Middels de keuzelijst Soort verdeelsysteem kies voor de optie “Compad Distrib / lcd-displays” 

4. Met de keuzelijst Groeperen op kan worden aangegeven hoe de artikelen die verdeeld 

moeten worden, zijn gegroepeerd. Dat kan zijn op afdeling, hoofdartikelgroep, artikelgroep 

en assortimentgroep. 

5. In de velden t.b.v. ftp-server van het display systeem worden de ftp instellingen zoals ip-

adres, gebruikersnaam, wachtwoord en folder vastgelegd. 

6. Klik op de opdrachtknop Einde om deze gegevens te bevestigen. 

 

http://www.compad.eu/download/bakery_setup.exe


Zoals eerder is aangegeven wordt het verdeelsysteem gevoed vanuit één of meerdere verdeellijsten. 

Deze verdeellijsten zijn vast te leggen via Beheer | Productielijsten. Per verdeelstaat kunnen 

bepaalde filters worden vastgelegd.  Zo aan te geven welke orders of klanten op deze verdeelstaat 

moeten worden opgenomen.  Per artikel kan worden vastgelegd op welke productielijsten het artikel 

moet worden weergegeven.  

In de demo administratie is de verdeelstaat “Debiteuren verdeelstaat” opgenomen. Deze 

verdeelstaat bevat alle orders die bezorgd moeten worden. Om aan te geven dat een bepaalde 

verdeelstaat verdeeld moet worden via het verdeelsysteem moet de optie “Verdeelsysteem” bij de 

desbetreffende productielijst zijn ingeschakeld. Dat kan middels de volgende procedure; 

1. Ga naar beheer | productielijsten 

2. Selecteer de productielijst “Debiteuren verdeelstaat” 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

4. Het aankruisvakje “Verdeelsysteem” is ingeschakeld om aan te geven dat deze verdeelstaat 

beschikbaar is op het verdeelsysteem. 

5. Klik op de opdrachtknop Ok om de gegevens op te slaan. 

Productieplanning 

Het verdeelsysteem wordt tijdens het uitvoeren van de automatische planning gevoed met nieuwe 

informatie. De automatisch planning is het proces waarbij Compad Bakkerij alle bestellingen gaat 

verzamelen en aan de hand van deze informatie baklijsten, snijlijsten en andere productielijsten gaat 

opstellen. 

Om het verdeelsysteem te testen kan de automatische planning uitgevoerd worden voor 13-03-2008. 

Voor deze datum zijn een aantal bestellingen ingevoerd. De automatische planning kan worden 

uitgevoerd door het volgen van de onderstaande procedure: 

1. Ga naar Productie | Automatische planning 

2. Geef in het invoervak datum de datum 13-03-2008 

3. Demarkeer alle productielijsten.  

4. Markeer uitsluitend de debiteuren verdeelstaat.  

5. Kies middels de keuzelijst Afdrukken lever/contantbonnen voor de optie “Geen bonnen 

afdrukken” 

6. Klik op de opdrachtknop Ok om de planning uit te voeren 

De automatische planning zal nu de bestellingen voor 13 maart 2008 gaan verzamelen. Omdat veel 

productielijsten en bonnen overbodig zijn voor het testen van het verdeelsysteem heeft u deze zo 

net uitgeschakeld. 

Verdeelsysteem 

Na het uitvoeren van de automatische planning is het verdeelsysteem gevoed en klaar voor gebruik. 

Het verdeelsysteem kan worden gestart via Productie | Verdeelsysteem. 



 

 

1) Middels deze keuzelijst kunt u de gewenste verdeellijst selecteren. Compad Bakkerij 

ondersteund de mogelijkheid om meerdere verdeellijsten via één verdeelsysteem te 

verdelen. In deze lijst worden enkel die productielijsten opgenomen waarvan het optie 

“verdeelsysteem” bij beheer | Productielijsten is ingeschakeld. 

2) De artikelen zijn gegroepeerd. Welke vorm van groepering wordt gebruik (afdeling, 

hoofdgroepen, artikelgroepen of assortimentsgroepen) kunt u vastleggen bij de instellingen 

van het verdeelsysteem bij Extra | Opties. 

 

Zodra er geen artikelen meer te verdelen zijn binnen een bepaalde groep, zal de software 

deze groep automatisch niet meer tonen. 

3) Bevat de artikellijst van de artikelen die nog verdeeld moeten worden. Zodra een artikel is 

verdeeld, wordt deze niet meer in deze lijst weergegeven. 

4) Met de startknop wordt het geselecteerde artikel naar het displaysysteem gestuurd. Het 

laatst verstuurde artikel wordt vet weergegeven. 

5) Met deze knop kan worden aangegeven dat een artikel is verdeeld. Het artikel wordt nu uit 

de lijst verwijderd. Zijn er binnen een groep ook geen artikelen meer te verdelen, dan zal ook 

de groep uit lijst (2) verdwijnen. 

6) Met de herstelknop kan de laatste verwijdering weer ongedaan gemaakt worden. 

 

Na een korte uitleg van de verschillende schermelementen nu de werking van het verdeelsysteem. 

1. Selecteer eventueel middels de keuzelijst Productielijst de gewenste  productielijst. 

2. Selecteer eventueel in de keuzelijst groep de gewenste groep. 



3. Selecteer het artikel dat u wilt gaan verdelen. 

4. Klik op de start knop. Op de ELS displays verschijnen nu de namen van de klanten en de 

aantallen. Op het computerscherm wordt het artikel nu vet weergegeven. 

5. Klik op de opdracht knop Verwerkt om aan te geven dat het artikel is verdeeld. 

6. Herhaal de stappen 3 /m 5 tot dat alle artikelen zijn verdeeld. 

 

De software is beveiligd tegen een foutieve bediening en zal : 

 Wanneer de start tweemaal wordt bediend voor een verschillend artikel een melding geven 

dat het vorige artikel nog niet verwerkt is.  

 

Dus uitgaand van de bovenstaande procedure gaat de gebruiker na de vierde stap, terug 

naar de derde stap en slaat hierbij het bevestigen van het verdelen over. Het zou kunnen zijn 

dat de gebruiker per abuis het verkeerde artikel naar het verdeelsysteem had gestuurd of 

vergeten is om aan te geven dat het artikel is verdeeld (verwerkt). De software zal nu aan de 

gebruiker vragen of het vorige artikel correct is verdeeld. 

 

 Wanneer de gebruiker de opdrachtknop verwerkt gebruikt zonder dat het artikel is verdeeld. 

Dus na stap 3 gaat de gebruiker direct door met de vijfde stap en vergeet dus de vierde stap. 

Hierdoor wordt het artikel niet naar de displays gestuurd. 

 

De software zal aan gebruiker vragen of het artikel direct verwerkt moet worden zonder het 

eerst naar het verdeelsysteem te sturen. 

 

Klaar 

Zodra alle artikelen zijn verdeeld dan zijn beide lijsten (2 en 3) leeg en kan het verdeelsysteem 

worden afgesloten. Het tussendoor beëindigen van de applicatie heeft geen gevolgen voor de stand 

van de verdeling. Wordt de software opnieuw gestart, zal de software verder gaan bij de laatste 

stand. 

Indien het wenselijk is om de verdeling opnieuw te starten, dan dient de automatische planning 

opnieuw uitgevoerd te worden. Met het uitvoeren van de automatische planning zal ook de oude 

verdeling worden gewist! 

 

 

 

 


