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Verpakte producten 

Document beheer 
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Inleiding 
In de praktijk kan het voorkomen dat een artikel wordt aangeboden in verschillende eenheden. 

Neem bijvoorbeeld een zak met 6 witte puntjes of een doosje met twee moorkoppen. In dit 

document wordt u uitgelegd hoe u dergelijke producten kunt vastleggen in Compad Bakkerij. 

Artikelbeheer 

Eindproduct vastleggen 
Nu u het recept voor de moorkop heeft vastgelegd, dient u het eindproduct vast te leggen. Dit is 

noodzakelijk, omdat u de moorkop mogelijk in verschillende verpakkingseenheden wilt verkopen. In 

dit document gaan wij ervan uit dat u de moorkop verkoop per stuk en in een doosje van twee en 

vier moorkoppen 

Voor het invoeren van de losse moorkop gaat u als volgt te werk: 

1. Ga naar Artikel | Artikelen onderhouden 
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2. Klik op de opdrachtknop Toevoegen 

 

 
3. Geef bij het invoervak Code een unieke artikelcode op. Tijdens het invoeren van het recept 

van de moorkop is gekozen voor de receptcode 5000. In dat geval is het handig om het 

eindproduct dezelfde code te geven. 

4. De naam van het eindproduct kunt u vastleggen in het invoervak naam 

5. Met keuzelijst artikelgroep kunt u optioneel het eindproduct in een groep delen. U kunt de 

artikelgroepen vastleggen bij Artikel Artikelgroepen 

6. Schakel de optie productie in  

7. Schakel de optie winkelproduct in 

8. In het invoervak receptcode kunt u nu de receptcode van het recept van de moorkop 

vastleggen. 

9. Geef de prijs in van de losse moorkop in het invoervak Prijzen. U kunt vijf prijzen per artikel 

vastleggen. Maar voor alleen de etikettering volstaat de winkelprijs (1ste prijs) 

 



  Compad Bakkerij  - Handleiding 
   

3 
 
 

 

 
 

10. Klik op de rubriek Warenwet 

11. Met de keuzelijst Soort vermelding kunt u de houdsbaarheidsduur vermelding weergeven. U 

kunt hierbij kiezen uit: dagvers, ten minste houdbaar tot en ten minste te gebruiken tot 

12. Afhankelijk van de soort vermelding kunt u in de houdbaarsheidsduur van het product 

vastleggen. 

13. Klik op de opdrachtknop Ok om het eindproduct op te slaan. 

De verpakkingsvarianten van de moorkop kunt u bijna op soort gelijke wijze ingeven als de losse 

moorkop. Echter deze verschilt op enkele kleine punten. Hieronder staat de werkwijze beschreven 

hoe u het eindproducten moorkoppen per 2 stuk en moorkoppen per 4 stuks in Compad Bakkerij kunt 

vastleggen. 

Voor het invoeren van de moorkop per 2 of per 4 gaat u als volgt te werk: 

1. Ga naar Artikel | Artikelen onderhouden 

2. Klik op de opdrachtknop Toevoegen 
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3. Geef bij het invoervak Code een unieke artikelcode op. Tijdens het invoeren van het recept 

van de moorkop is gekozen voor de receptcode 5002. 

4. De naam van het eindproduct kunt u vastleggen in het invoervak naam. In ons voorbeeld 

geven wij de naam Moorkop 2 stuks op. 

5. Met keuzelijst artikelgroep kunt u optioneel het eindproduct in een groep delen. 

6. Schakel de optie productie uit 

7. Schakel de optie winkelproduct in 

8. In het invoervak bakproduct kunt u nu de artikelcode van de losse moorkop invoeren. In het 

eerdere voorbeeld had de losse moorkop de artikelcode 5000 gekregen.  

9. In het invoervak factor geeft de u waarde 2 op.  

10. Geef de prijs op van twee moorkoppen in het invoervak prijs 

11. Klik op de rubriek Warenwet 

12. Met de keuzelijst Soort vermelding kunt u de houdsbaarheidsduur vermelding weergeven.  

U kunt hierbij kiezen uit: dagvers, ten minste houdbaar tot en ten minste te gebruiken tot 

13. Afhankelijk van de soort vermelding kunt u in de houdbaarsheidsduur van het product 

vastleggen. 

14. Klik op de opdrachtknop Ok om het eindproduct op te slaan. 

15. Herhaal de stappen 2 t/m 14 voor de moorkop 4 stuks, waarbij u de naam en de factor dient 

aan te passen aan de inhoud van de doos te weten vier moorkoppen. 

 


