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Inleiding 
Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om vanuit de productieplanning warenwet etiketten te 

drukken met daarop de productspecificatie. In dit document wordt beschreven hoe u deze 

functionaliteit in de praktijk kunt gebruiken. 

Voorbereiding standaard layout selecteren 
Compad Bakkerij ondersteund één standaard warenwet etiket die kan worden gebruikt vanuit de 

productieplanning. Vast te leggen welk etiket uw standaard warenwet etiket is volgt u de volgende 

procedure: 

1. Ga in Compad Bakkerij naar Beheer | Rapport Layoutmanager onderhouden 

2. Kies middels de keuzelijst Rapportgroep voor de optie Artikelen 

3. Selecteer de etiketlayout die u als standaard warenwet etiket wilt vastleggen 

4. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

5. Schakel de optie Standaard in 

6. Klik op de opdrachtknop Ok om uw voorkeur op te slaan 

7. Klik op de opdrachtknop Einde om de rapport layout manager af te sluiten 

 Voorbereiding klant configureren 
Omdat niet voor alle klanten mogelijk warenwet etiketten afgedrukt hoeven te worden biedt 

Compad Bakkerij u de mogelijkheid om per klant vast te leggen of u voor de desbetreffend klant 

warenwet etiketten moet afdrukken. Dit kunt u vastleggen door het uitvoeren van de volgende 

werkwijze: 

1. Ga naar Debiteur | Debiteuren onderhouden 

2. Lokaliseer de klant waarvoor u het afdrukken van warenwet etiketten wilt vastleggen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

4. Het klantvenster wordt nu getoond.  
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5. Klik op de rubriek Levering 

6. Middels de keuzelijst Artikel etiket kunt u aangeven of er warenwet etiketten voor de 

desbetreffende klant afgedrukt moeten worden. U heeft hierbij de keuze uit: 

a. Geen warenwet etiketten 

b. Warenwet etiketten 

c. Warenwet etiketten op naam 

d. Warenwet etiketten met tetkst 

7. Wanneer u voor de laatste optie heeft gekozen Warenwet etiketten met tekst dan kunt u in 

het invoervak tekst op etiket de tekst op geven die op extra op het etiket afgedrukt moet 

worden. Vooral wanneer de etiketten op rol afgedrukt worden kan het handig zijn om de 

naam van de klant op het etiket af te drukken. Hiervoor moet u in de layout wel het veld 

voor de naam hebben toegevoegd. 

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

Afdrukken warenwet etiketten vanuit de productieplanning 
Het afdrukken van warenwet etiketten vanuit de productieplanning is relatief eenvoudig. Hiervoor 

volgt u de volgende werkwijze: 

1. Ga in Compad Bakkerij naar Productie | Automatische planning 
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2. Geef eventueel de leveringsdatum op. Deze staat standaard ingesteld op de eerst volgende 

werkdag 

3. Markeer desgewenst de productielijsten die u wilt afdrukken 

4. Geef eventueel aan of u de leverbonnen af wilt drukken 

5. Schakel de optie Warenwet etiketten in 

6. Klik op de opdrachtknop Ok 

 

 
 


