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Exporteren productielijst 

Document beheer  

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 

1.0 18 november 2015 Definitief Carol Esmeijer  
     
     
     
     
     

Inleiding 
Het exporteren van productielijsten naar een PDF document is erg handig om de productielijsten op 

een later tijdstip te kunnen raadplegen voor bijvoorbeeld voor traceability of voor productiehistorie. 

Voorbereiding 
Voordat u gebruik kunt maken van het exporteren van de productielijsten aar PDF kunt u bij de 

desbetreffende productielijsten vast te leggen dat deze lijst bewaard dienen te worden als PDF. Dit 

kunt u realiseren middels de volgende werkwijze: 

1. Ga in Compad Bakkerij naar Extra | Opties 

 
2. Klik op de rubriek Internetverbinding 

3. Geef in het invoervak PDF Bestandslocatie de bestandslocatie vast waar de productielijsten 

opgeslagen dienen te worden. De bestandslocatie wordt tevens gebruikt voor het opslaan van 

facturen en leverbonnen in PDF formaat. 
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4. Klik op de opdrachtknop Einde om de instellingen op te slaan. 

Productielijsten instellen 
Voordat u gebruik kunt maken van het exporteren van de productielijsten aar PDF kunt u bij de 

desbetreffende productielijsten vast te leggen dat deze lijst bewaard dienen te worden als PDF. Dit 

kunt u realiseren middels de volgende werkwijze: 

1. Ga in Compad Bakkerij naar Beheer | Productielijsten 

2. Selecteer de productielijst waarvoor u de optie export functie versturen wilt inschakelen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

 

 
 

4. Klik op de rubriek Inkopen via collega bakker 

5. Geef middels de keuzelijst Exporteren aan of de productielijst geëxporteerd dient te worden 

als PDF.  

6. Klik op de opdrachtknop Ok 

Productielijsten exporteren vanuit de automatisch planning 
Voor het afdrukken en/of versturen van productielijst volgt u de volgende werkwijze: 
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1. Ga naar Productie | Automatische planning 

 

 
 

2. Geef de leverdatum in waarvoor u de automatische planning wilt uitvoeren. 

3. Markeer de productielijsten die u wilt afdrukken en/of wilt mailen vanuit de automatische 

planning 

4. Schakel de optie afdrukvoorbeeld uit  

5. Klik op de opdrachtknop Ok 

Als het afdrukvoorbeeld        is uitgeschakeld dan worden de productielijsten die per mail verstuurd 

moeten worden ook daadwerkelijk verstuurd. 

 


