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Prijzen vanuit de kassa 
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Inleiding 
Bij het koppelen van de kassa is het erg belangrijk dat de prijzen op een correcte wijze worden 

aangeboden. In dit document wordt de interne werking van Compad Bakkerij beschreven inzake de 

kassaprijzen 

Boeken tegen nulprijzen 
De software gaat er vanuit dat bestellingen en op rekening verkoop welke zijn geregistreerd op de 

kassa tegen nulprijzen worden geboekt. Op deze manier ontstaat er een zuivere omzet registratie 

van de producten die daadwerkelijk via de winkel zijn verkocht. Immers: 

• Bestellingen is namelijk nog geen omzet; Het is namelijk niet bekend of de klant de bestelling 

ook daadwerkelijk komt afhalen. 

• Producten die op rekening worden verkocht kunnen in onze visie ook verkocht worden 

zonder dat er een winkel is. Immers de bakker had de producten ook kunnen bezorgen en 

heeft voor deze omzet niet perse een winkel nodig. Door deze verkoopregistratie tegen 

nulprijs te boeken wordt de op rekening verkoop niet meegenomen met de winkel omzet. 

Alleen van de zogenaamde open prijs plu’s worden de prijs informatie doorgegeven. 

Prijsbeleid 

Kassabestellingen en op rekening verkoop die vanuit de kassa aan Compad Bakkerij worden 

aangeboden worden door de software gezien als eenmalige orders. Kassabestellingen worden 

binnen de software geregistreerd als (K)assabestelling. En afgerekende  bestellingen als ook op 

rekening verkoop wordt door Compad Bakkerij geregistreerd als (A)fgehaalde bestellingen. 

Bij het verwerken van de kassaregistratie zal Compad Bakkerij automatisch de prijzen bepalen indien 

de aangeboden prijs vanuit de kassa gelijk is aan nul euro. Hierbij wordt rekening gehouden met 

prijsafspraken, staffelprijzen, kortingen, etc. 

Alleen wanneer de prijs zoals deze bepaald is door Compad Bakkerij nul euro is, dan pas wordt de 

prijs vanuit de kassa overgenomen. 
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 Wordt er vanuit de kassa wel een prijs aangeboden dan gaat deze prijs altijd voor boven de prijs die 

door Compad Bakkerij wordt bepaald. 

Boeken tegen kassaprijzen 

Wordt er vanuit de kassa wel een prijs aangeboden dan gaat deze prijs altijd voor boven de prijs die 

door Compad Bakkerij wordt bepaald. 

Kassaprijzen negeren 
Ons advies is dus heel duidelijk! Bij bestellingen en bij op rekening verkoop moeten op de kassa 

tegen nulprijzen worden geboekt. 

Ondanks dit zeer dringende advies kan de kassaleverancier toch besluiten om bij dergelijke 

bestellingen wel prijzen aan te bieden. In dat geval kan dit leiden tot onjuiste resultaten. Zeker 

wanneer de verkoopregistratie ook nog eens tegen onjuiste prijzen wordt aangeboden. Het gevaar is 

namelijk aanwezig dat doordat de kassa geen rekening houdt met specifieke prijsafspraken hierdoor 

onjuiste prijs informatie wordt aangeboden aan Compad Bakkerij en dat hierdoor Compad Bakkerij 

niet in staat is om de juiste prijs vast te stellen. 

Om een dergelijke situatie te voorkomen biedt Compad Bakekrij 2012 T en hoger de mogelijkheid om 

de kassaprijzen op zowel programmaniveau als op klantniveau te negeren. Deze optie kunt u als volgt 

binnen Compad Bakkerij configureren: 

Kassaprijzen negeren op programma niveau 

1. Ga in Compad Bakkerij naar Extra | Opties 

 

 
 

2. Klik op de rubriek Bestandslocatie 
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3. Selecteer middels de keuzelijst Kassaprijs de gewenste instelling  

 

Alleen als prijsoverschrijven is ingeschakeld De kassaprijs wordt overgenomen indien de 
optie prijsoverschrijven bij de rubriek 
Verkoop op de artikelkaart is ingeschakeld. 
In andere gevallen wordt de prijs door de 
software bepaald. 

Nooit de kassaprijs De kassaprijs wordt nooit overgenomen van 
de bestelling. De prijs wordt dus altijd 
bepaald door de software. 

Altijd de kassaprijs gebruiken De prijs wordt altijd overgenomen van de 
kassa en nimmer bepaald door de bakkerij 
software.  
 

Altijd de kassaprijs gebruiken behalve bij 
nulprijs  
 

De prijs wordt altijd overgenomen van de 
kassa, tenzij de kassaprijs gelijk is aan nul 
euro. In dat geval wordt de prijs door de 
software bepaald. 

 

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

 

Ons advies is om optie “Alleen als prijsoverschrijven is ingeschakeld” te gebruiken, want in dat 

geval worden alleen de kassaprijs van die artikelen overgenomen indien de optie prijsoverschrijven 

is ingeschakeld. Deze optie is doorgaans ingeschakeld bij open prijs artikelen (zoals diverse brood). 

In alle gevallen dat de optie prijsoverschrijven uitgeschakeld is, wordt de prijs altijd door de 

bakkerij software bepaald. 

Prijsoverschrijven bij één artikel inschakelen 
De optie prijsoverschrijven betekend dat op de kassa de prijs van het artikel gewijzigd kan worden 

door de kassabediende. Doorgaans is deze optie niet ingeschakeld, omdat het wijzigen van de prijs 

door een winkelbediende in de praktijk niet wenselijk is. Maar voor zogenaamde open prijs artikelen 

(zoals diverse brood of diverse banket) moet de winkelbediende de mogelijkheid hebben om op de 

kassa een prijs in te geven. Dit kan op artikelniveau worden vastgelegd: 

 
1. Ga in Compad Bakkerij naar Artikel | Artikelen onderhouden  

2. Selecteer het artikel waarvoor u de optie prijsoverschrijven wilt inschakelen  

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen  
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4. Klik op de rubriek Verkoop  

5. Schakel de optie Prijsoverschrijven in  

6. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan  
 

Prijsoverschrijven bij meerdere artikel wijzigen 
Het is ook mogelijk om de instelling Prijsoverschrijven voor meerdere artikelen in of uit te schakelen. 

Dit kan heel eenvoudig met de volgende procedure: 

1. Ga in Compad Bakkerij naar Artikel | Artikelen onderhouden  
 



  Compad Bakkerij  - Handleiding 
 

5 
 

 
 

2. Markeer de artikelen waarvoor u de optie Prijsoverschrijven wilt in of uit schakelen. 

3. Klik op de opdrachtknop bewerken 
 

 
 

4. Het venster Bewerken artikel batch wordt nu geactiveerd 

5. Klik op de rubriek Verkoop 
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6. Schakel de optie Prijsoverschrijven in. Met het eerste aankruisvak geeft u aan dat deze optie 
gewijzigd dient te worden. Met het tweede aankruisvak geeft u aan wat de nieuwe instelling 
moet zijn. 

7. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging door te voeren 
 

 

Prijsbeleid 

Bij het verwerken van de kassaregistratie zal Compad Bakkerij automatisch de prijzen bepalen indien 

de aangeboden prijs vanuit de kassa gelijk is aan nul euro. Hierbij wordt rekening gehouden met 

prijsafspraken, staffelprijzen, kortingen, etc. 

Alleen wanneer de prijs zoals deze bepaald is door Compad Bakkerij nul euro is, dan pas wordt de 

prijs vanuit de kassa overgenomen. 

 


