
  Compad Bakkerij  - Handleiding 
 

1 
 

Afbeeldingen 

 

Inleiding 
Binnen Compad Bakkerij is het mogelijk om afbeeldingen zoals productfoto’s, werktekeningen en 

dergelijke vast te leggen. In dit document wordt een beschrijving gegeven hoe Compad Bakkerij 2017 

T en hoger omgaat met de afbeeldingen 

Werking 
Wanneer u binnen Compad Bakkerij gebruik maakt van productfoto’s of werktekeningen bij 

bijvoorbeeld recepturen dan wordt in de database enkel een verwijzing naar de foto of afbeelding 

opgeslagen. De reden dat niet de complete foto/afbeelding in de database wordt opgeslagen heeft 

te maken dat anders de database te groot wordt en hierdoor instabiel kan raken. Daarom worden 

afbeeldingen zoals productfoto’s doorgaans buiten de database opgeslagen. 

De media/foto folder binnen Compad Bakkerij heeft een speciale functie. Deze kunt u vastleggen 

door middel van de volgende procedure: 

1. Ga naar Extra | opties 

 

 
 

2. Klik op de rubriek Bestandslocatie 
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3. Geef bij Media/foto locatie de locatie in waar u de foto’s en de werktekeningen wilt opslaan. 

Standaard bevindt zich de foto locatie zich op c:\program files (x86)\cbwin\data\media\ 

4. Klik op de opdrachtknop Einde om de wijziging op te slaan 

 

Belangrijk 
 
Wanneer de media/foto folder zich als sub folder onder de data directory bevindt dan zal deze 
tijdens het maken van een back-up automatisch worden meegenomen. Heeft u heel veel foto’s 
dan raden wij u aan om de media folder buiten de data folder te plaatsen. Het maken van een 
back-up gaat dan sneller. Of u schakelt de optie media/foto back-up uit 
 

 

Belangrijk 
 
Het is mogelijk om de media/foto folder onder te verdelen in sub foldes. B 
 

 

Belangrijk 
 
Wanneer u de media/foto folder wijzigt dan zal Compad Bakkerij automatisch alle gegevens 
waarin verwijzingen staan naar foto’s, werktekeningen en dergelijke om vast te stellen of de 
verwijzing moet worden aangepast. 
 

 

Velden 
De gegevenstabellen waarin foto’s, werktekeningen en dergelijke zijn opgenomen zijn doorgaans 

twee velden opgenomen voor iedere foto/afbeeldingen. Een veld voor de volledige bestandsnaam en 

een veld voor de korte bestandsnaam. 

Stel de standaard media/foto locatie heeft u in gesteld op c:\program files\cbwin\data\media\ en de 

productfoto voor het artikel witbrood heeft u opgeslagen onder witbrood.jpg in de sub-folder 

artikel\broden\ onder de standaard media/foto folder. Dan is de volledige locatie van de foto 

c:\program files\cbwin\data\media\artikel\broden\witbrood.jpg. De korte bestandsnaam is dan 

artikel\broden\witbrood.jpg.  

Is de foto van de kersenvlaai buiten de standaard media/foto folder opgeslagen, in bijvoorbeeld 

y:\afbeeldingen\artikel\vlaaien\kersenvlaai.jpg dan zijn zowel de korte als de lange bestandsnaam 

gelijk te weten y:\afbeeldingen\artikel\vlaaien\kersenvlaai.jpg 
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Voor het wijzigen van een artikel foto volgt u de onderstaande procedure 

1. Ga naar Artikelen | Artikelen onderhouden 

2. Lokaliseer het artikel  

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

 

 
 

4. Klik op de rubriek Foto 

5. Geef de naam van de foto in of selecteer de foto 

6. Klik op de opdrachtknop Ok 

Wanneer de foto niet in de standaard media/foto is opgeslagen dan wordt de volledige 

bestandslocatie getoond. 
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Back-up 
Bij het maken van een back-up wordt niet alleen de gegevens- en de layout bestanden meegenomen 

in de back-up. Maar ook de afbeeldingen in de layout folder en eventueel de afbeeldingen in de 

media/foto folder worden meegenomen. 

1. Ga naar Beheer | back-up maken 

2. Kies voor de optie Ja 

3. Schakel de optie inclusief afbeeldingen in de media/foto folder in. 

4. Klik op de opdrachtknop Ok om de back-up te maken. 

 

Belangrijk 
 
Wanneer u de media/foto folder wijzigt dan zal Compad Bakkerij automatisch alle gegevens 
waarin verwijzingen staan naar foto’s, werktekeningen en dergelijke om vast te stellen of de 
verwijzing moet worden aangepast. 
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Foto’s reorganiseren 
Soms komt het weleens voor dat u zoveel foto’s heeft die u wilt gaan reorganiseren in de 

verschillende folders. Dankzij de automatische foto zoek functie in Compad Bakkerij 2017 T is dat 

geen probleem. Hiervoor volgt u de volgende werkwijze: 

1. Maak eerst een backup van Compad Bakkerij 

2. Start Windows verkener 

3. Navigeer naar de datafolder van Compad Bakkerij 

4. Kopieer eventueel vooraf de media/foto folder 

5. Hernoem de zo net gekopieerde folder naar bijvoorbeeld media nieuw 

6. Open de folder media nieuw door te dubbelkikken op deze folder 

7. Maak in deze folder de sub-folders artikelen, recepten en inventaris 

8. Open de folder artikelen door te dubbelkikken op deze folder 

9. Maak in deze folder de sub-folders brood, klein gebak, groot gebak, taarten, vlaaien, etc.  

10. Plaats nu de artikelfoto’s in de juiste folder. Maar wijzig de naam van de foto niet! 

11. Start nu Compad Bakkerij 

12. Ga naar Extra | opties 

 

 
 

13. Klik op de rubriek Bestandslocatie 

14. Wijzig Media/foto locatie zodat deze verwijs naar de folder media nieuw 
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15. Klik op de opdrachtknop Einde om de wijziging op te slaan 

16. Compad Bakkerij zal nu de artikelen, recepten en de inventaris nalopen en automatisch 

proberen te achterhalen of de foto in één van de sub-folders gevonden kan worden. 

 

Belangrijk 
 
Wanneer u de media/foto folder wijzigt dan zal Compad Bakkerij automatisch alle gegevens 
waarin verwijzingen staan naar foto’s, werktekeningen en dergelijke om vast te stellen of de 
verwijzing moet worden aangepast. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


