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Gesorteerd product 
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Inleiding 
Binnen Compad Bakkerij kunnen gesorteerde producten, zoals gesorteerd gebak op twee manieren 

worden vastgelegd, te weten: 

• Normaal bakproduct 

• Als gesorteerd product 

Kiest u voor de eerste optie, dan zal het product waarschijnlijk “gesorteerd gebak” worden genoemd 

en wordt het als bakproduct op de noodzakelijke productielijsten gezet. De banketbakker ziet dan op 

zijn lijst “gesorteerd gebak” staan zonder verdere specificatie, waardoor hij/zij de volledige 

keuzevrijheid heeft. 

Een andere optie is om het gesorteerd gebak vast te leggen als een gesorteerd product waarbij 

Compad Bakkerij bij orderinvoer direct de producten kiest uit een van tevoren vastgelegd 

assortiment. De banketbakker heeft in dat geval geen keuzevrijheid meer. In dit document leest u 

hoe u het gesorteerd product binnen Compad Bakkerij kunt gebruiken.  

Voorbereiding 
Alvorens u gebruik kunt maken van gesorteerde producten dient u eerst één of meerdere 

gesorteerde producten vast te leggen. Binnen Compad Bakkerij kunt u namelijk een onbeperkt aantal 

gesorteerde producten vastleggen, waarbij het assortiment van deze producten kan variëren. Zo 

kunt u bijvoorbeeld een artikel “Gesorteerde broodjes” en een artikel “Gesorteerde witte broodjes” 

en “Gesorteerde bruine broodjes”.   

 

Artikel vastleggen 

Het invoeren van een gesorteerd product gaan vrijwel op identiek dezelfde wijze al het vastleggen 

van een normaal product. Maar wij zullen hieronder volledigheidshalve de volledige procedure 

beschrijven. 
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1. Ga naar Artikelen | Artikelen onderhouden 

2. Klik op de opdrachtknop Toevoegen om een nieuw product aan het assortiment toe te 

voegen. 

 

 
 

3. Geef in het invoervak Code een unieke code voor het gesorteerde product vast. 

4. Geeft de unieke beschrijvende naam van het gesorteerde product vast in het invoer vak 

Naam.  

5. Kies middels de keuzelijst artikelgroep eventueel de artikelgroep waaronder u het artikel wilt 

indelen.  

6. Schakel de optie Gesorteerd in  

7. Leg de prijs van het product vast 

8. Klik vervolgens op de opdrachtknop Ok om het nieuwe artikel op tussentijds te slaan.  
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9. Klik vervolgens op de opdrachtknop Wijzigen om het nieuwe artikel te wijzigen. 

 
 

10. Klik op de rubriek Assortiment 

11. Klik op de opdrachtknop Toevoegen om een artikel toe te voeren aan het assortiment van 

het gesorteerd product.  Bij een gesorteerd product zal de software op basis van het vooraf 

vastgelegde assortiment en de verhouding een voorstel doen.  

 

Bijvoorbeeld gesorteerd gebak bestaat uit: 

• 20% slagroom gebak 

• 15% mokka gebak 

• 10% schuim gebak 

• 10% vruchten gebak 

• 15% Appelgebak 

• 5% Kwark gebak 

• 5% Aardbeien gebak 

• 5% Moorkop 

• 5% Marsepein gebak 
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12. Geef in de Artikelcode van het eerste product in.  

13. Geef vervolgens het percentage is. 

14. Klik op de opdrachtknop Ok. 

15. De stappen 11 t/m 14 herhaalt u voor alle producten 

16. Het maak niet uit dat de som van de percentages de 100% overstijgt. Compad Bakkerij zal dit 

zelf evenredig corrigeren.  

17. Klik op de rubriek Productielijsten 

18. Markeer de productielijsten waarop het gesorteerd artikel moet worden afgedrukt. 

19. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijzigingen op te slaan 

Weergave op de productielijsten 

Afhankelijk van de instelling van de productielijst zal het gesorteerd gebak als “gesorteerd gebak” of 

gespecifieerd worden weergegeven. Bij de weergave van de afzonderlijke producten kan de 

opmerking * Gesorteerd * op de productlijst worden weergegeven. 

Dit geeft de bakker nog een beetje vrijheid, om een afwijkend artikel te leveren. Wilt u liever de 

opmerking * Gesorteerd * op de productielijst onderdrukken dan kan middels de volgende 

procedure: 
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1. Ga naar Extra | Opties 

 
 

2. Klik op de rubriek Productie  

3. Schakel de optie * Gesorteerd * uit of in voor resp. de productielijst, factuur en/of 

contantbon 

4. Klik op de opdrachtknop Ok 

Weergave op de bon/factuur 

Op de leverbon en de factuur is het mogelijk om enkel het gesorteerde product te tonen of ook de 

onderliggende producten. Dit laatste kan als nadeel hebben dat wanneer een vervangend product is 

geleverd, dan de afnemer hierover reclameert. Terwijl de klant bij de verzamelnaam gesorteerd 

product niet had kunnen reclameren.  

Het wel of niet tonen van de onderliggende artikelen van een gesorteerd product kunt u instellen 

door het volgen van de onderstaande methode: 
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1. Ga naar Extra | Opties 

 
 

2. Klik op de rubriek Productie  

3. Schakel de optie Gesorteerd product niet expanderen op de lever/contantbon of 

Gesorteerd product niet expanderen op de factuur in of uit 

4. Klik op de opdrachtknop Ok 

Order invoer 
Tijdens het invoeren van de order volgt u de normale werkwijze om een nieuwe order aan te maken 

en artikel aan de order toe te voegen.  

 

Wanneer u een gesorteerd product heeft toegevoegd aan een order en het aantal heeft vastgelegd 

dan klikt u vervolgens op de opdrachtknop Ok om het artikel toe te voegen. Op dat moment zal 

Compad Bakkerij voor het een voorstel doen wat in overeenstemming is met het assortiment dat u 

gekoppeld heeft aan het desbetreffende artikel. 
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U kunt desgewenst de aantallen voor een specifiek product nog aanpassen. Compad Bakkerij zal dan 

automatisch de aantallen van de niet gewijzigde producten automatisch evenredig aanpassen zodat 

het totaal weer overeenkomst met het aantal gewenste producten. 

  

 

 

 

 

 


