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Inleiding 
Het kan soms voorkomen dat een klant vraagt om een afnameoverzicht voor een bepaald jaar, 

maand of week aan te leveren. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe men een afname overzicht 

kan maken. 

Afname overzicht 
Afname overzichten te creëren kan via de volgende werkwijze: 

1. Ga in Compad Bakkerij naar Facturering | Facturen Onderhouden. 

 

2. Afhankelijk van de inrichting van uw administratie wordt het onderstaande venster getoond.  

 

 
3. Wanneer dit venster wordt getoond dan kiest u voor de optie Enkel oude facturen raadplegen 

en u klikt op de opdrachtknop Ok. Krijgt u deze vraag niet dan zal Compad Bakkerij altijd eerst de 
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nieuwe facturen genereren. Maar in beide gevallen kunt u het stappenplan vervolgen. 

 

4. U komt nu in het venster facturen onderhouden  

 

 
 

5. Wijzig de keuzelijst status naar Alle verzonden facturen om alle facturen weer te gegeven met 

uitzondering van de facturen die nog in aanmaak staan. 

 

6. Geef de periode in waarover het afname overzicht gewenst is door in de invoervak Startdatum 

eerste factuurdatum te selecteren en in het invoervak Einddatum de laatste factuurdatum op te 

geven 

 

7. Klik op de opdrachtknop meerdere markeren om het snelmenu te activeren. Kies vervolgens in 

het snelmenu voor de optie Alles markeren 

8. Klik op de opdrachtknop Afdrukken  

 

9. Kiest in snelmenu vervolgens voor de optie Omzetrapportage 
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10. Kies in het venster report options het gewenste overzicht. Alle overzichten geven een 

afnameoverzicht alleen de manier waarop de afgenomen artikelen zijn gegroepeerd is anders 

 

11. Klik op de opdrachtknop Selecteren om het gewenste rapport af te drukken 

Op de volgende pagina een voorbeeld afname overzicht 
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