Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen

Ingenieursburo Prompt
automatisering van Kassa tot Kneder
WWW.FRITEC.NL

FRIBAK2
Orderverwerking en facturatie
FRITEC Bakkerij Software

Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

1

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen

Inhoudsopgave
Disclaimer............................................................................................................................................. 6
Versie..................................................................................................................................................... 6
INLEIDING............................................................................................................................................. 7
Begrippen............................................................................................................................................................8
Opzet...................................................................................................................................................................9
Hints....................................................................................................................................................................9
Artikel beheer...................................................................................................................................... 10
Knoppen............................................................................................................................................................10
Nieuw artikel.................................................................................................................................................10
Verwijderen....................................................................................................................................................10
Gekoppelde artikelen.....................................................................................................................................11
Tracering........................................................................................................................................................11
Meldingen......................................................................................................................................................11
Klantenkaart...................................................................................................................................................11
Afdrukken......................................................................................................................................................11
Prijzen aanpassen...........................................................................................................................................11
Tabblad – Algemeen.........................................................................................................................................11
Basis gegevens..................................................................................................................................................12
Nummer.........................................................................................................................................................12
Interne naam..................................................................................................................................................12
Artikelnaam...................................................................................................................................................12
Gewicht..........................................................................................................................................................12
Volgorde.........................................................................................................................................................12
Prijs................................................................................................................................................................12
Kostprijs.........................................................................................................................................................12
BTW..............................................................................................................................................................13
Soort..................................................................................................................................................................13
Brood of banket.............................................................................................................................................13
Doorverkoop..................................................................................................................................................13
Toevoeging....................................................................................................................................................13
Tekst...............................................................................................................................................................13
Koppeling artikelen.........................................................................................................................................13
Recursief koppelen........................................................................................................................................13
Nabewerkingslijsten........................................................................................................................................14
Eigenschappen..................................................................................................................................................14
Kassa - mag verkocht.....................................................................................................................................14
– In dagvers bestelling...................................................................................................................................14
– In houdbaar bestelling.................................................................................................................................14
– Retour in te geven.......................................................................................................................................14
Bestellen in FRIBAK.....................................................................................................................................14
Via internet.....................................................................................................................................................14
Via Topbakkers..............................................................................................................................................14
Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

2

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen
Print op prijslijst............................................................................................................................................14
Verpak in doos...............................................................................................................................................14
Bakken op platen...........................................................................................................................................14
Brooddag kortingen.......................................................................................................................................15
FRIPS Etiket..................................................................................................................................................15
Op feestdagenlijst..........................................................................................................................................15
Tabblad – overig...............................................................................................................................................15
Regel 2...........................................................................................................................................................15
Barcode..........................................................................................................................................................15
THT Tekst......................................................................................................................................................15
Omzetgroep....................................................................................................................................................15
Dagen houdbaar.............................................................................................................................................15
Prijslijst niveau..............................................................................................................................................15
Kortinggroep..................................................................................................................................................15
Aftellijst.........................................................................................................................................................15
Tabblad – Ingrediënten...................................................................................................................................15
Ing. Naar klembord........................................................................................................................................15
Voeding naar Klembord.................................................................................................................................16
Etiketteren in FRILABEL als besteld............................................................................................................16
Kopieer van....................................................................................................................................................16
Tabblad – Reclame...........................................................................................................................................16
Tabblad – Dagprijzen......................................................................................................................................16
Tabblad – Webshop..........................................................................................................................................16
Tabblad – Koppeltabel....................................................................................................................................16
Tabblad – Degen...............................................................................................................................................16
Prijzen aanpassen.............................................................................................................................. 17
Stap 1 – Start....................................................................................................................................................17
Instellen..........................................................................................................................................................17
Stap 2 – Pas prijzen aan..................................................................................................................................18
Artikel prijzen................................................................................................................................................18
Klantafspraken...............................................................................................................................................18
Label prijzen..................................................................................................................................................18
Stap 3 – Doorvoeren........................................................................................................................................18
Stap – Terug......................................................................................................................................................18
Stap – Klaar......................................................................................................................................................18
Bekijk log..........................................................................................................................................................18
Extra..................................................................................................................................................................19
Overzichten....................................................................................................................................................19
BTW aanpassing............................................................................................................................................19
Werken met toekomstige prijs aanpassing....................................................................................................19
Klanten beheer.................................................................................................................................... 20
Overzicht..........................................................................................................................................................20
Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

3

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen
Nieuw.............................................................................................................................................................20
Nummer.........................................................................................................................................................20
Firmanaam.....................................................................................................................................................20
Algemeen..........................................................................................................................................................21
E-mail adres...................................................................................................................................................21
Route, volgorde..............................................................................................................................................21
Code en opmerking en tijden.........................................................................................................................21
Pakbon (prijzen tonen)...................................................................................................................................22
Samenvoegen met pakbon.............................................................................................................................22
Klant opmerking............................................................................................................................................22
Klantgroep.....................................................................................................................................................22
Verdeel klant..................................................................................................................................................22
Financieel..........................................................................................................................................................22
Kortingen.......................................................................................................................................................22
Incasso korting...............................................................................................................................................23
Staffel nummer..............................................................................................................................................23
Klantnummer factuuradres............................................................................................................................23
Afwijken adres gegevens factuur...................................................................................................................23
Overig............................................................................................................................................................23
Niet facturen..................................................................................................................................................23
Factuur mailen...............................................................................................................................................23
Ordernummers pakbon+factuur.....................................................................................................................23
Factuur 3 decimalen.......................................................................................................................................23
Geen prognose inlezen...................................................................................................................................23
UBL Export....................................................................................................................................................23
Meer klanten aanpassen.................................................................................................................................24
Assortiment......................................................................................................................................................24
Prijs................................................................................................................................................................24
Kolom............................................................................................................................................................24
Verwijderen....................................................................................................................................................24
Legen.............................................................................................................................................................24
Kopiëren........................................................................................................................................................24
Topbak prijzen...............................................................................................................................................24
Opschonen.....................................................................................................................................................24
Seizoen artikelen............................................................................................................................................24
Overig................................................................................................................................................................24
Bestellen – Het bestelscherm............................................................................................................ 25
Boven.................................................................................................................................................................25
WB.................................................................................................................................................................25
Datum............................................................................................................................................................25
+ –..................................................................................................................................................................25
Onder................................................................................................................................................................25
Leveringen.....................................................................................................................................................25
Retouren.........................................................................................................................................................26
Sneltoets – !...................................................................................................................................................26
Sneltoets – I...................................................................................................................................................26
Sneltoets – A..................................................................................................................................................26
Sneltoets – M.................................................................................................................................................26
Sneltoets – O..................................................................................................................................................26
Sneltoets – P..................................................................................................................................................26
Sneltoets – T..................................................................................................................................................26
Sneltoets – +..................................................................................................................................................26
Sneltoets – –...................................................................................................................................................26

Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

4

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen
Lijsten.................................................................................................................................................. 28
Instellen lijsten.................................................................................................................................................28
Met artikelnummers.......................................................................................................................................28
Halfjes afronden naar bovenaan....................................................................................................................28
Controle Ibestel bij printen lijsten.................................................................................................................28
Luxaflex.........................................................................................................................................................28
Volgorde lijsten..............................................................................................................................................28
Lettertype.......................................................................................................................................................28
Printen lijsten...................................................................................................................................................29
Basis lijsten.......................................................................................................................................................29
Broodlijst.......................................................................................................................................................29
Banket............................................................................................................................................................29
Pakbon...........................................................................................................................................................29
Kleinbrood Snijlijst Ongesnedenlijst.............................................................................................................29
Verdeel...........................................................................................................................................................29
Financieel............................................................................................................................................ 31
Factuur..............................................................................................................................................................31
Maand of week facturen................................................................................................................................31
Van tot facturen..............................................................................................................................................31
Controle.........................................................................................................................................................31
Factuurnummer..............................................................................................................................................31
Pro forma.......................................................................................................................................................31
Type factuur...................................................................................................................................................31
Procedure facturen..........................................................................................................................................31
Stap 1.............................................................................................................................................................32
Stap 2.............................................................................................................................................................32
Stap 3.............................................................................................................................................................32
Bulk facturen mailen......................................................................................................................................32
Correcties.......................................................................................................................................................32
Debiteuren........................................................................................................................................................32
Klant..............................................................................................................................................................33
Afboeken........................................................................................................................................................33
Archiveren.....................................................................................................................................................33
Melding..........................................................................................................................................................33
Output keuze..................................................................................................................................................33
Output............................................................................................................................................................33
Voorbeeld procedures........................................................................................................................ 35
Artikel beschikbaar stellen voor zakelijk online bestellen FRI-ORDER...................................................35
Artikel beschikbaar stellen op de kassa.........................................................................................................36

Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

5

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen
Disclaimer
In deze handleiding vermelde namen van leveranciers en merknamen dienen als zodanig behandeld te worden.
Het gebruik van deze handleiding en het gevolg van het gebruik ervan is voor eigen rekening. Schade ten
gevolge van het gebruik van deze handleiding kan niet worden verhaald op de leverancier. Bij twijfel over het
gebruik van deze handleiding dient u zich in contact te stellen met Ingenieursburo Prompt.
De in de handleiding vermelde functionaliteit van de software kan verschillen met die van de software die bij de
gebruiker is geïnstalleerd. Dit is te wijten aan het continu verbeteren van de software en wijzigingen in kader van
wettelijke bepalingen. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de in de handleiding vermelde functionaliteit.
Uiteraard stelt Ingenieursburo Prompt zich ten doel om de handleiding in overeenstemming te houden met de
software. Niets uit deze handleiding mag worden overgenomen zonder toestemming vooraf van Ingenieursburo
Prompt
Versie
FRIBAK
FRINET

3.175
xx

Handleiding :
Datum
Auteur

1.0.5
6-12-2018
S.Tuininga
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INLEIDING
Ingenieursburo Prompt heeft in de afgelopen decennia meerdere producten ontwikkeld voor het midden en klein
bedrijf, met name voor de bakkerij is er een totaaloplossing. De schaalvergroting in de bakkerij heeft er toegeleid
dat de bakker de processen in zijn bedrijf moet stroomlijnen. Automatisering kan hier bij helpen en is soms on
omkoombaar. De start van onze bakkerij automatisering is FRIBAK. In FRIBAK kan de bakker zijn primaire
administratie voeren zoals: artikel beheer, order beheer, productielijsten en facturering. FRIBAK is aan zijn
derde revisie bezig. De eerste versie was een DOS versie. De tweede versie was voor Windows en kreeg dan ook
de naam FRIBAK voor Windows. Nu is de stap gemaakt naar Multi platform en heeft de werknaam FRIBAK2.
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Begrippen.
In deze handleiding wordt gebruikt gemaakt van terminologie. Het programma FRIBAK2 zal ook deze termen
gebruikten. Wanneer we spreken van FRIBAK bedoelen we FRIBAK2.
Hieronder volgt een uitleg van deze begrippen.
Artikel
Dit is een product die door de bakker verkocht wordt. Een artikel heeft een aantal kenmerken. Naam, Prijs,
productgroep, etc. Artikelen worden beheerd in FRIBAK. Artikelen kunnen ook gebruikt worden door andere
software modules uit de FRITEC bakkerij software bundel.
Klanten
In FRIBAK bedoelen we met klanten alleen zakelijke klanten. Hieronder verstaan we ook de eigen winkels. Per
klant kunnen basis instellingen worden beheerd. Adres gegevens, prijs stelling en assortiment.
Orders
Een order regel bestaat in de basis uit een klantnummer, artikelnummer, aantal, leverdatum en levering. Al deze
regels worden gegroepeerd weergegeven in het bestelscherm van FRIBAK. Orders worden aan het eind van een
periode gefactureerd.
Bestelscherm
Het bestelscherm is een formulier op het scherm met drie kolommen waar per dag, per klant de orders kunnen
worden ingevoerd.
Artikel declaratie
De basis grondstoffen die gebruikt zijn voor het maken van een artikel. Vermelding van allergenen en
voedingswaarden. Wordt beschikbaar gemaakt middels de module FRIPS en kan met FRILABEL worden
afgedrukt en in de winkel met de FRIPOS kassamodule getoond worden bij de artikel informatie.
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Opzet
De opzet van het programma FRIBAK is zou eenvoudig mogelijk gehouden. Het start scherm heeft een aantal
menu’s en een een aantal snelstart knoppen. Waarvan de eerste 3 van links gelezen de belangrijkste zijn.

In het menu kunnen zaken geregeld worden die niet dagelijks nodig zijn. Zoals instellen van lijsten, factuur
layout, en exporteren van gegevens naar externe software.
Zodra er een item is gekozen wordt deze in een tabblad geplaatst. Er kunnen zo meerder items open staat. Men
kan via de tabbladen navigeren door de items.

Naast de standaard sneltoetsen B A K X etc kan men zelf sneltoetsen toekennen aan FRIBAK. Deze toetsen
worden per PC ingesteld. Men kan een sneltoets creëren door een icoontje van een programma naar de blak te
slepen en boven de FRIBAK los te laten.
Hints
Waar mogelijk worden door het FRIBAK hints gegeven over de actie achter een knop of aanvinkbare optie. Door
lander dan een seconde met de muis cursor boven de knop te blijven zal deze hint getoond worden.
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Artikel beheer
Door nu op de A drukken wordt het formulier getoond voor het beheren van uw artikelen. Links staat
een kolom met uit te voeren acties. In het midden wordt een lijst met artikelen getoond en rechts staan
een aantal tabbladen waarop de details getoond worden van het geselecteerde artikel. Boven de lijst met
artikelen staat een zoekscherm. Hier kan met een naam of nummer invoeren. Het programma gaat direct op zoek
naar het gewenste artikel.

Knoppen
Aan de rechterkant staan de knoppen waar acties staat die te maken hebben met een artikel.
Nieuw artikel
Begin met de knop [instel]. Hier kan men aangeven wat het programma moet doen als er op de knop [nieuw]
wordt gedrukt.

Men kan hier slim gebruik maken van de basis gegevens van een ander artikel welke al eens eerder is ingevoerd.
Met name wanneer men bezig is met een zelfde soort groep artikelen.
Verwijderen
Door op deze knop te drukken zal FRIBAK uw vragen het artikel met de gekozen naam ter verwijderen. Door op
JA te drukken zal dit artikel uit de lijst worden verwijderd. Let op, verwijzingen in de database naar dit artikel
nummer worden niet worden verwijderd. De orderregel vaneen klant die artikel 1000 heeft besteld zal in de
historie blijven bestaan. Wanneer het artikelnummer opnieuw wordt aangemaakt zal bij de orders en bestel
schermen de nieuwe naam getoond worden.

Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

10

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen
Gekoppelde artikelen
Zie Koppel aan artikel.
Tracering
Achter deze knop zit de procedure die een lijst toont van klanten die dit artikel in een periode hebben besteld. U
kunt aangeven welke periode en van welke klanten u het overzicht wil generen.
Meldingen
Bij het invoeren van orders bestaat de mogelijkheid om een melding te maken. Dit kan gaan over een klacht of
opmerking etc per artikel. Door op deze knop te drukken kunt u een algemene melding voor dit artikel maken en
de melding bekijken die over dit artikel gaan.
Klantenkaart
Deze knop geeft u toegang tot de lijst mutaties. Op het kassaregistratiesysteem FRIPOS van Ingenieursburo
Prompt kunt u op artikelen klanten punten sparen. Deze knop geeft overzicht van de spaar mutaties. Voor
verdere informatie verwijzen we door naar de handleiding FRISTAT.
Afdrukken
Vanuit deze knop kunnen er 3 soorten lijsten worden afgedrukt. Lijsten zonder prijzen, met advies verkoop en de
lijst met op handen zijnde prijs verhoging. Zie De knop Prijzen aanpassen.

Prijzen aanpassen
Met deze knop kan met een geplande prijs aanpassing instellen. Voor de details ga naar het hoofdstuk Prijzen
aanpassen.
Tabblad – Algemeen
Hier worden de belangrijkste details van het artikel getoond.
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Basis gegevens
Nummer.
Dit nummer is uniek en wordt door alle FRITEC Software modules gebruikt voor het aangeven welk artikel er
wordt bedoeld/gebruikt. Het artikel nummer is het fundament van uw automatisering. Een keer ingericht is het
niet eenvoudig dit fundament te wijzigen.
Een duidelijke verdeling helpt bij het indelen van een artikel bestand. Er zijn een paar richtlijnen te geven
waarmee men rekening kan houden. Hieronder volgt een voorbeeld van een groepsverdeling. Alle nummers zijn
vrij toe te kennen.
1000 Witbrood
2000 Bruinbrood
3000 Kleinbrood Wit
4000 kleinbrood bruin
5000 Gevuld brood
6000 Droog gebak
7000 nat gebak
8000 Doorverkoop
9000 overig / acties etc
Neem nooit te kleine stappen in het toekennen van nummers. Later blijkt dat er nog een paar nieuwe artikelen
tussen bestaande artikelen moet. Dan is het handig de extra ruimte te gebruiken. Om te beginnen bied
Ingenieurbsuro Prompt een basis artikelbestand. Dit kan men aanpassen en aanvullen / aanpassen of artikelen
verwijderen.
Achter het artikel nummers staat de knop [wijzigen]. Omdat de artikel nummers overal worden opgeslagen zoals
assortiment, prijs afspraken etc, kan het nummer niet zomaar worden gewijzigd. Deze knop zorgt ervoor dat op
veel plaatsen de nummers in de bestanden wordt aangepast.
Interne naam
Deze naam wordt gebruikt op alle lijsten die intern worden gebruikt. Ook op de facturen die naar de klant gaat.
Artikelnaam
Soms is de interne naam niet geschikt voor extern gebruik. Men kan hier een andere naam ingeven. Deze naam
zal op het etiket /webshop en prijskaartje worden geprint.
Gewicht
Voor de broodlijst is het belangrijk om het juiste afweeg gewicht in te vullen. Voor brood is dat 900 en voor half
is dat 450. Voor kleinbrood wordt vaak 36 gram gebruikt. Het programma zal per deegsoort al deze gewichten op
tellen en hieruit het meel gewicht bereken. Dit geld alleen voor brood artikelen. Voor overige artikel soorten
moet dit 0 blijven. Wordt hier wel een gewicht ingevuld dan zal het artikel op basis van gewichtsprijs worden
verkocht. Men dient in FRIBAK en op de KASSA het aantal gramman in te vullen die worden afgenomen. Er zal
door FRIBAK ook een rode attentie streep onder het gewicht worden geplaatst met de vermelding dat het artikel
op basis van gewicht worden verkocht en niet als stuks.
Volgorde
Dit veld kan gebruikt worden om een afwijkende volgorde op de productielijsten te gebruiken. Standaard worden
lijsten op basis van artikel nummer gepresenteerd. In een aantal gevallen kan op basis van dit veld de volgorde
worden bepaald.
Prijs
Hier staat de advies verkoopprijs. Ook wel de winkelprijs. Deze prijs zal in onze FRIPOS kassa software
gebruikt worden bij de verkoop. Deze prijs is inclusief BTW. Eventuele kortingen worden op basis van deze prijs
berekend.
Kostprijs
Dit veld heeft vooralsnog een signaal functie. Wanneer men de kostprijs van een artikel weet of heeft laten
berekenen door het programma FRIPS wordt dat hier getoond. Dit kan gebruikt worden om een eventuele
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korting aan derden te bepalen. Lager dan de kostprijs kan men dan niet gaan. Het zou immers geld gaan kosten
om het te leveren.
BTW
Hier geeft men aan wat de BTW is. Het programma FRIBAK is ingesteld voor de BTW verhoging van 1 januari
2019 van het lage tarief 6→ 9 procent. Dit veld geeft ook alleen aan of het artikel valt in de groep NUL, LAAG
of HOOG. Daarbinnen gebruiken wij van oudsher een bandbreedte van > 1<= 15 = LAAG en >15 is hoog.
Soort
Een artikel kan maar behoren bij 1 soort. Elke soort bepaald welke korting er wordt gegeven en op welke
productielijst wordt vermeld.
Brood of banket
Doordat de traditionele bakkerij inmiddels een gecombineerd bedrijf is van Brood en Banket worden alle
productielijsten ook op basis van de soortverdeling geprint. Daarbij wijkt de kosten structuur voor het maken van
Brood of banket behoorlijk af. M.a.w. de productie kosten van banket kunnen hoger zijn dan brood. Er kan dus
ook een ander kortingspercentage per soort worden ingesteld per klant. Voor deegsoorten zie Tabblad Degen
Doorverkoop
Daarbij zijn er artikel die ingekocht worden en dus niet op een productielijst moeten worden vermeld. Wel
worden zij op de pakbon, verdeellijst en factuur vermeld. Over doorverkoop met korting wordt nog wel de
algemene korting gebruikt.
Toevoeging
Een toevoeging kan worden gebruikt om een bewerking van een ander artikel duidelijk te maken. Doordat men
aan een toevoeging een prijs kan geven kan men ook een prijs verzwaring aan het andere artikel toekennen. Ook
prijs verlaging is mogelijk. Men dient dan een negatieve prijs in te stellen in het artikel bestand.
Voorbeelden van toevoeging zijn met name bij banket artikelen. Snijden , slagroom. Etc. Deze toevoegingen
worden altijd bij het basis artikel op de productielijst geprint zodat de productiemedewerker weet wat de wens
zijn van de klant.
Tekst
Dit is een soort dat alleen op de factuur en pakbon wordt geplaatst. Er kan wel een prijs aan worden gekoppeld.
Als voorbeeld noemen we statiegeld of ander emballage.
Koppeling artikelen
Deze optie wordt gebruikt voor het aangeven van een samenhang tussen producten. Als voorbeeld nemen we
witbrood. Het basis artikel is witbrood rond ongesneden. Maar men kan er ook een gesneden brood van maken
en eventueel 2 halfjes.
Dor nu het artikel half wirbrood te koppel aan witbrood rond heel gesneden. Zullen op de broodbaklijst /
deeglijst alles bestelde artikelen terug gerekend worden naar het basis artikel. Men kan dus bij een halfje wir
opgeven dat 2 halfjes in 1 hele gaan.
Andersom is ook mogelijk. Deze is wat lastiger. 1 bolletje wit kan worden verpakt in een zak van 4. Op de
broodlijst wil men het totale aantal bolletjes weten. Een bestelde zak met witte bolletjes zal dan terug gerekend
moeten worden naar 4 bolletjes. In dit geval zal men bij het invullen van aantal 0.25 moeten ingeven. Het
programma zal u hierbij helpen om dit te bepalen. Lees hierbij goed de vraag over welk artikel kleiner is.
Door te drukken op de knop {gekoppelde artikelen] krijgt men te zien welke artikelen aan dit artikel zijn
gekoppeld.
Recursief koppelen
Dit wil zeggen dat een artikel waaraan andere artikelen gekoppeld zijn ook zelf weer aan een ander artikel mag
worden gekoppeld. Een voorbeeld hiervan is
1 krat brood → 8 brood
1 brood → 2 halfjes
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Hieruit kan FRIBAK berekenen dat 1 krat brood bestaat uit 16 halfjes.
Nabewerkingslijsten
Anders dan de brood en banket productielijsten zijn er lijsten die gebruikt worden voor het nabewerken. Zo kan
er een lijst gemaakt wordn met alleen artikelen die moeten worden gesneden in de bakkerij. Men kan zelf de
namen van deze lijsten definiëren. Dit gebeurt bij de bestand→ instelling→ lijsten.
Eigenschappen
Boven aan de lijst met eigenschappen van het artikel staat een knop [Meer aanpassen]. Deze knop kan gebruikt
worden om een selectie van artikelen in een keer aan te passen.
Kassa - mag verkocht
Niet alle artikelen moeten op de kassa zichtbaar zijn. Door deze eigenschap wordt het artikel zichtbaar op de
kassa.
– In dagvers bestelling
De kassa heeft een formulier waarin de winkelbediende haar bestelling voor de volgende dag kan invullen. Deze
artikelen worden in het schap gelegd voor de vrij verkoop. We noem dit het assortiment. Van het assortiment
worden meerdere gegevens bijgehouden/getoond bij het bestellen. Deze getoonde gegevens zijn die van vorige
week. Uitverkooptijd. Geleverd, prognose verkocht retour.
– In houdbaar bestelling
deze optie kan worden gebruikt om het bestellen van het winkel assortiment te vereenvoudigen. Men kan de
houdbare artikelen zoals koeken maar ook schoonmaak spullen in een afwijkend formulier op de kassa laten
invullen.
– Retour in te geven
Artikelen die dagvers beseld kunnen worden zijn vaak de basis artikelen. B.v. Witbrood heel Ongesneden. Maar
het kan zijn dat aan het eind van de dag er nog 3 halfjes liggen dan kunnen die door deze eigenschap wel retour
geboekt worden.
Bestellen in FRIBAK
Door deze eigenschap kan een artikel (tijdelijk) onzichtbaar worden gemaakt tijdens het bestellen. Als voorbeeld
noemen we feest artikelen.
Via internet
Met deze eigenschap wordt het artikel beschikbaar gesteld voor het online bestellen.
Via Topbakkers
Deze optie maakt het mogelijk om een assortiment aan te bieden met Topbakker artikelen. Te bestellen via de
Online webshop van Topbakkers. Hier heeft men wel de module Topbakker voor nodig.
Print op prijslijst
In behandeling
Verpak in doos
Deze optie wordt gebruikt voor het printen van banket stickers orders. Artikelen kunnen met deze optie
gegroepeerd worden tot 1 etiket per doos. Ga altijd uit van de grootste doos. Een medewerker zal zelf bepalen
welke doos gebruikt wordt om de order in te verpakken.
Bakken op platen
Kleinbrood wordt op platen gebakken. Bij het printen van de productielijsten wordt rekening gehouden met deze
instelling. Door deze eigenschap te activeren wordt aangegeven hoeveel platen van dit artikel moeten worden
gebakken. FRIBAK rond af op gehele platen.

Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

14

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen
Brooddag kortingen
In FRIPOS bestaat de mogelijkheid brooddag korting te geven op artikelen. Met deze eigenschap kun je
aangeven of dit artikel gebruitk wordt voor het bepalen van de brooddag korting. Voor details over de
brooddagkorting verwijzen we naar de handleiding FRISTAT.
FRIPS Etiket
Het tabblad ingrediënten toont de declaratie van een artikel zoals het het op een etiket wordt afgedrukt. Deze
gegevens kunnen alleen dan met de hand worden ingegeven wanneer u deze eigenschap NIET activeert.
Wanneer deze eigenschap actief is zal FRIPS de gegevens onderhouden.
Op feestdagenlijst
De feestdagenlijst wordt gebruikt als overkoepelende lijst. Alle artikelsoorten kunnen per klant op deze lijst
worden gezet.
Tabblad – overig
Extra gegevens van het artikel. Met name te gebruiken voor andere FRITEC Software modules.
Regel 2
Dit is een extra regel voor het presenteren van een artikel. Deze regel kan op een eteiket en op een prijskaartje
worden afgedrukt.
Barcode
Deze barcode wordt gebruikt bij FRILABEL en FRIPOS.
THT Tekst
Standaard wordt er gebruikt gemaakt van de tekst Tenminste houd baar tot. Het is hier mogelijk per artikel een
afwijkende houdbaarheidstekst af te drukken in FRILABEL.
Omzetgroep
Deze code wordt gebruikt in FRISTAT om de omzet te groeperen per omzet groep. Voor verdere details
verwijzen we naar de handleiding FRISTAT.
Dagen houdbaar.
Een artikel is beperkt houdbaar. De producent bepaald hoelang een artikel te gebruiken is. In FRILABEL wordt
het aantal dagen dat een artikel houdbaar is gebruikt voor jet bepalen van de THT datum.
Prijslijst niveau.
In behandeling
Kortinggroep
In behandeling
Aftellijst
Wanneer de optie is geactiveerd kan men kiezen op welke aftellijst dit artikel hoort. Er zijn in totaal 4 aftellijsten.
De lijst wordt met name gebruikt voor het verdelen van de artikelen uit de vriezer. Men kan op artikel niveau
bijhouden wat de voorraad is. Voor detail verwijzen we door naar de handleiding FRI-VOORRAAD.
Tabblad – Ingrediënten
Declaratie bijhouden met FRIPS. Deze optie zet de eigenschap FRIPS-etiket aan. Dit is de zelfde eigenschap als
op het tabblad Algemeen. Wanneer de optie aan staat kunnen de gegevens niet worden gewijzigd. Alles wordt
door het programma FRIPS beheerd. Zie voor verder details handleiding FRIPS.
Ing. Naar klembord
Deze knop kan gebruikt worden om de ingrediënten te kopiëren. Met kan nu in alle andere Windows programma
de ingrediënt declaratie plakken.
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Voeding naar Klembord
Idem
Etiketteren in FRILABEL als besteld.
Wanneer deze optie wordt geactiveerd kan FRILABEL een lijst samenstellen met te printen artikelen op basis
van de bestelde aantallen.
Kopieer van
Kan gebruikt worden om met de hand ingevoerde gegevens te kopiëren van een ander artikel.
Tabblad – Reclame
FRIBAK en FRIPOS kunnen gebruik maken van de reclame tabel. In deze tabel staat wanneer een artikel een
reclame prijs heeft. Per instelling kennen we 3 levels.
0
groter dan 0
-1

= Iedereen
= Alleen voor deze klant/dag/jaar
= alleen voor de winkels.

Zo kunnen we artikel 1000 Witbrood in alle weken 0 op dag 2 dit jaar 2018 een reclame prijs geven.
Door op nieuw te drukken worden alle instellingen een voor een door FRIBAK aan u gevraagd.
In de FRIPOS kassa software wordt van deze reclame optie ook gebruik gemaakt bij het bestellen. Artikelen die
morgen in de reclame zijn krijgen een (R) kenmerk te zien. Een medewerker kan dan progressiever bestellen.
Tabblad – Dagprijzen
Dagprijzen kunnen worden gebruikt om prijzen gedurende een periode actief te maken. Meestal zijn dit
artikelen waarvan de prijs gedurende de week fluctueer. Elke dag kan hier de nieuwe prijs worden ingesteld. De
prijs wordt daarna naar de FRIPOS kassa gestuurd. Doordat we de prijzen onthouden kunnen we derde kanaal
klanten achteraf de dan geldende prijs factureren. Met name groente en vlees zijn aan prijsfluctuaties onderhevig.
Tabblad – Webshop
Wanneer uw de FRITEC module FRIBEEL of FRISHOP heeft kunt u hier de afbeelding bekijken/ beheren van
het artikel. Zie voor verdere details de handleiding FRIBEELD.
Tabblad – Koppeltabel
Deze optie is in onderhoud. Artikelen kunnen op de productie lijsten worden uitgesplitst in andere artikelen op
basis van aantal of percentage.
Als voorbeeld noemen we gesorteerd gebak. Hier kan men instellen dat er van 10 gesorteerde gebakjes 3 kwark
3 slagroom 2 hazelnoot en 2 slagroomzoen op de productie lijst worden geprint.
Tabblad – Degen
Meerder artikelen kunnen gemaakt worden van het zelfde deeg. Per deeg willen we een aantal zaken weten. Op
het tabblad degen kunnen we aangeven van welk recept dit artikel is gemaakt, deegnaam, stuks gewicht
bloemgewicht en charge gewicht. Voor verwerken in de bakkerij kan een kleur gekozen worden. Ook kunnen de
degen worden verdeel over verschillende broodlijsten. Dit kan gebruikt worden wanneer uw bedrijf meerdere
productielijnen heeft. Wanneer met niet geïnteresseerd is in de gewichten kan bij deeg en artikel het gewicht 1
worden ingevuld. FRIBAK gaat er dan vanuit dat de vermelde aantallen stuks moet zijn.
Knoppen Nieuw, Verwijder en Opslaan spreken voor zich. Me tde knop [toon artikelen] kan worden
gecontroleerd welke artikelen bij dit deegsoort horen.
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Prijzen aanpassen
Vanuit het artikel beheer scherm staat onderaan de knop [Prijzen aanpassen]. Deze knop geeft u toegang tot een
formulier waar u een toekomstige prijs aanpassing kunt inrichten. De procedure bestaat uit 4 stappen. Stap 1 is
aangeven voor welke datum deze prijs aanpassing staat gepland. Stap 2 is aangeven hoeveel er verhoogd dient te
worden. Stap 3 is het activeren van de prijsaanpassing. U kunt nu de nieuwe prijzen gebruiken voor de alle
FRITEC bakkerij software. Stap 4 Klaar.

Het scherm geeft bovenaan het scherm de status van de prijs aanpassing. Rust geeft aan dat er niets is ingesteld.
Voor korte uitleg kan op de knop [hulp] worden gedrukt. De knop [Sluit] zal bij gewijzigde instellingen vragen
om dit op te slaan.
Stap 1 – Start
Door op de knop [start] te drukken zal vanuit de stand rust een kalender worden getoond waarmee de datum dat
de prijsaanpassing doorgevoerd dient te worden. Deze datum is niet leidend. Hij wordt alleen gebruikt als
richtlijn. Men kan zalf een ander tijdstop kiezen om de prijs aanpassing actief te maken ongeacht deze datum.
Mocht u middels deze procedure eerder eens een prijs aanpassing doorvoeren zal dit middels een melding
scherm aan u kenbaar gemaakt. Dit is alleen ter info.

Instellen
U heeft een datum gekozen. Deze wordt boven in de balk van FRIBAK getoond. De status is veranderd van rust
naar Gestart.
Door op de knop [instellen] te drukken worden drie keuzes getoond. Prijzen verhogen/verlagen, Aanpassing
percentage of bedrag en als laatste dient aangegeven met welk bedrag/percentage verhoogd/verlaagd dient te
worden. Het is mogelijk met percentages achter de komma te werken. Door bij percentage 5 in te vullen
worden de prijzen dus met de factor 1,05 vermenigvuldigd. In het geval van verlagen worden ze gedeeld door de
factor 1,05.
Als laatste stap moet u aangeven of de bedragen afgerond moeten worden. U heeft de keus tussen 0, 2 , 5 of 10
cent. Uw instelling worden nu boven getoond.
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Stap 2 – Pas prijzen aan
Nadat u een select heeft gemaakt drukt u boven op de knop [Pas Prijzen aan]. Het programma toont in de vraag
hoeveel artikelen er zullen worden aangepast. De kolom nieuwe prijzen wordt nu gevuld met de nieuwe prijzen.
Hierna is het nog steeds mogelijk om de nieuwe prijs met de hand aan te passen. Wanneer hier 0 blijft staan zal
een artikel bij het activeren van de prijs aanpassing niet worden aangepast.
Artikel prijzen.
Door links te drukken op artikel prijzen worden alle artikelen getoond. Aan de rechterkant kunt u een selectie
maken van uw artikel. ! Let op. Alleen de getoonde artikelen zullen worden aangepast.
De witte kolom is de kolom waar de Nieuwe Prijs. Komt te staan. Daar achter wordt de effectieve
prijsaanpassing in percentage getoond. Doordat u de prijzen kunt laten afronden kan de werkelijke aanpassing
afwijken van de ingestelde aanpassing.
Klantafspraken
De klantafspraken staan in het assortiment van een klant. Let op deze prijzen zijn anders dan in het artikel
bestand de klantafspraken zijn EXCLUSIEF BTW.
Rechts wordt de lijst met klanten getoond waarvoor een prijsafspraak bestaat. Bovenaan deze lijst kan men
kiezen om alle afspraken te tonen. Door nu weer op de knop [pas prijzen aan] te drukken wordt de ingestelde
aanpassing alleen op de getoonde selectie artikelen toegepast.
Label prijzen.
Bij het afrukken van etiketten voor u afnemers kan ingesteld staan dat deze een afwijkende prijs op het label
hebben staan. Deze afwijkende lijst kan ook hier worden aangepast.
Stap 3 – Doorvoeren.
FRIBAK geeft nu een melding.

Door nu op JA te drukken wordt het activeren van de aanpassing gestopt. Door nu op NEE te drukken worden de
prijzen geactiveerd en kunnen alle programma’s verder werken met de nieuwe prijs. Er wordt automatisch door
FRIBAK een backup gemaakt van de oude prijzen.
Stap – Terug.
Stap 1 2 en 3 kunnen door de knop [Stap terug] ongedaan worden gemaakt. Zelfs wanneer de prijzen in FRIBAK
zijn geactiveerd. Pas als de laatste stap is afgerond is alles definitief.
Stap – Klaar
De laatste stap Klaar rond de procedure prijs aanpassing af. Deze stap kan een aantal weken worden uitgesteld.
Immers zijn alle prijzen in FRIBAK beschikbaar en deze nieuwe prijzen kunnen gebruikt worden voor facturatie
e.d. Mocht u er achter komen dat er een factuur gestuurd is met verkeerde prijzen dan kan men middels stap
terug alsnog de factuur printen met de oud prijzen.
Bekijk log
Alle stappen die u maakt worden bewaard en kunnen getoond worden door op de knop [bekijk log] te drukken.
De knop Stap terug zal de logging opschonen.
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Extra
Overzichten
De geplande prijsaanpassing kan naar uw klanten worden gemaild. Door op de knop [overzichten] te drukken.
Hier kunt u een overzicht maken nieuwe prijzen van de drie artikel groepen.

BTW aanpassing
De BTW verhoging van 2019 kan met de knop [BTW] worden
aangepast. U kunt ook een controle overzicht maken van
artikelen met niet standaard BTW percentages. FRIBAK en
FRIPOS weten dat na 1 januari 2019 de BTW op producten
met BTW laag verhoogd worden van 6 naar 9. De software
houd hier rekening mee bij de uitsplitsing. FRIBAK zal zelf
geen prijsverhoging door de BTW verhoging doorvoeren. U
dient hier zelf de correctie in te stellen. Om een BTW
verhoging van 6 naar 9 procent door te rekenen is een
prijsverhoging van 1,09/1,06 = 1,0283 nodig. Dat staat voor
een prijs verhoging van 2,83 procent. Indien u de afronding op
2 cent zet kan het voorkomen dat de verhoging onder de 2,83
% komt. Uw marge wordt dus minder. Wij adviseren om met
minimaal 3 % te verhogen om er zeker van te zijn dat uw
advies verkoopprijs exclusief BTW het zelfde niveau houd.

LET OP. Uw prijs afspraken hoeven door de BTW verhoging niet verhoogd te worden. Deze zijn al Exclusief
BTW. De 9 % BTW wordt over dit bedrag gerekend.

Werken met toekomstige prijs aanpassing.
Tijdens de prijs aanpassing staat de nieuwe prijzen nog niet in het artikel bestand. Toch wilt u gebruik gaan
maken van de nieuwe prijzen. Dit kan op drie plaatsen. FRIPRIJS, FRILABEL en FRISTAT zien dat u bezig
bent met een prijs verhoging. Met FRIPRIJS kunt u al beginnen met het drukken van de prijskaartjes met de
nieuwe prijzen. FRISTAT kan de nieuwe prijzen al klaar zetten voor de kassa en FRILABEL kan labels printen
met de nieuwste prijzen.

Copyright © Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen Procedures

19

Handleiding FRIBAK van Ingenieursburo Prompt, Harlingen
Klanten beheer
Door op de K te drukken wordt het formulier met een overzicht van uw klanten getoond. Bovenaan staan
5 tabbladen. Overzicht, Algemeen, Financieel, Assortiment en Overig.
Overzicht.
Het overzicht heeft links onder elkaar 8 knoppen. De knop [Assortiment] is een een sneltoets die het tabblad
assortiment opent.

Nieuw
Door op deze knop te drukken maakt u een nieuwe klant aan. Het systeem stelt u een tweetal vragen met een
voorstel voor nummer.
Nummer.
Dit is het eerst beschikbare vrije nummer bepaald vanaf de positie in de lijst van klanten waar de cursor staat. Er
zijn een aantal gereserveerde nummers en een aantal nummers die handig zijn te reserveren voor uw winkels of
grote klanten. De gereserveerde nummers komen binnen kort te vervallen zodat u vrij bent deze te kiezen.
Firmanaam.
Deze naam wordt gebruikt voor het zoeken en wordt gebruikt bij het printen van facturen en pakbonnen.
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Algemeen
Na het ingeven van deze twee items wordt het formulier Algemeen getoond met daarop een aantal invoer velden.

Klantnummers kunnen niet zomaar worden gewijzigd. Door op de knop wijzig te drukken worden alle nodige
veranderingen in het systeem doorgevoerd. De meeste van de velden beschouwen wij als duidelijk en
behandelen we niet verder.
E-mail adres
Dit adres wordt voor gebruikt voor het mailen naar de klant van de standaard lijsten. Zoals pakbon en mailing.
Men kan hier meerder adressen invullen. Men dient deze met een komma te scheiden.
! Let op. Facturen worden niet naar dit adres gestuurd. Bij financieel kan het email adres ingesteld worden voor
waar de factuur naar toe gestuurd wordt.
Route, volgorde
Klanten kunnen worden ingedeeld op route. Er kan per route een routelijst worden geprint. Ook worden de
pakbonnen uitgeprint op volgorde van deze route. Binnen de route kan gebruikt worden gemaakt van het veld
Volgorde. Wederom de opmerking dat men niet te kleine stappen in dit veld dient te maken. Later kan dan
eenvoudig een adres binnen de route op een andere plek binnen de route worden gekozen.
Code en opmerking en tijden
In behandeling
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Pakbon (prijzen tonen)
Geef hier per klant aan of de klant een vermelding van de prijs op de pakbon wil. De optie factuur zal een totaal
bedrag inclusief BTW uitsplitsing maken. Deze kan gebruik worden als pro forma factuur om een contante
betaling ter plaatse te verzorgen.
Samenvoegen met pakbon
Wanneer er op een adres meerde bestellingen van afzonderlijke klanten moet worden afgeleverd kunnen de
producten samengevoegd worden tot 1 pakbon. Ter plaatse dient men dan zelf producten uit te splitsen per klant.
Vul hier het nummer in van de hoofd pakbon. De bestellingen van deze klant worden dan getotaliseerd op de
pakbon van de hoofdklant. Ook bij het verdelen van de artikel wordt naar deze instelling gekeken. Dat houd in
dat deze klant op de verdeellijsten ook wordt samengevoegd met de hoofdklant.
Klant opmerking
In behandeling
Klantgroep
In behandeling
Verdeel klant
In behandeling
Financieel
Men kan hier per klant instellen waar de factuur naartoe gemaild wordt en of deze klant BTW afdrachtplichtig is.

Kortingen
Het bepalen van kortingen valt nauw samen met het indelen van het Artikel bestand. Bij artikel beheer is
uitgelegd dat het indelen van artikelen in groepen bepaald wordt door de productiewijze en daardoor een andere
marge kan hebben. Omdat de marge per groep afwijkt kunnen we op basis van productie een percentage
toekennen.
Algemene korting wordt alleen gegeven op artikelen die aangemerkt zijn als Brood Banket en Doorverkoop.
Brood korting is een extra korting voor artikelen in de brood groep. Deze korting wordt opgeteld bij de algemene
korting. Dus voor brood artikelen geld : totale korting = algemen korting + brood korting.
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Dit zelfde geld ook voor de banket korting.
Incasso korting
Deze korting wordt gegeven over het totaal bedrag van de factuur. En kan ook als factuur korting worden
gebruikt.
Staffel nummer
Een klant kan bovenop de bestaande korting nog gemotiveerd worden om boven een bepaald factuur bedrag te
bestellen. Het bedrag waarover de korting geld kan per staffel worden ingesteld. Per staffel kan worden bepaald
of de korting over het hele bedrag geld of alleen over het bedrag boven de staffel.
Klantnummer factuuradres
Wanneer meerder aflever adressen afwijken van het een kantooradres waartoe de factuur gericht moet worden
kan met bij de klanten het klantnumer van het kantoor adres invullen. Alle facturen worden dan naar dit
klantnummer geadresseerd. Het is ook mogelijk de kortingen van het hoofdklant nummer te laten gelden. Dit
wordt boven aan dit aangegeven. Zie instellen factuur.
Afwijken adres gegevens factuur
Hier kan men de afwijking ten opzichte van de pakbon adres gegevens instellen. Alles wat hier staat overschrijft
de standaard gegevens.
Overig
Voor het gestructureerd factureren hebben we twee belangrijke groepen. Week facturen en maand facturen. De
week klanten worden op het eind van de week in een keer verstuurd. Zie facturering. De maandklanten worden
met een druk op de knop verstuurd aan het eind van de maand.
Ook zijn er klanten die 1 maal per jaar komen. Wij adviseren deze klanten aan te merken als week factuur
klanten. Wanneer ze die ene keer bestellen wordt de factuur direct het eind van de week verstuurd. Men hoeft
minder lang op zijn geld te wachten.
Mocht er naast de week en maand klanten nog klanten zijn die niet in deze batch willen of kunnen passen is er
de van-tot klant. Deze klant wordt ad-hoc gefactureerd. Deze klanten worden dus niet wekelijks en maandelijks
gefactureerd. Men moet hier zelf om denken. Het gevaar bestaat dat deze klanten buiten de facturatieprocedure
gaan vallen. Wij raden dit dan ook ten sterkste af.
Niet facturen
Een aantal klanten in uw systeem bestellen wel dagelijks maar het zijn bij voorbeeld uw eigen winkels. Door hier
aan te geven dat deze klant geen factuur nodig heeft zal deze niet in de factureringsprocedure mee genomen
worden.
Factuur mailen.
Door deze optie aan te zetten zal FRIBAK controleren of er wel een juist email adres is ingevuld bij E-mail
adres. Facturen worden niet meer geprint. Wel kan er nog een kopie voor de boekhouding worden afgedrukt.
Ordernummers pakbon+factuur
Bij het invoeren kan een order nummer worden ingegeven. Deze order nummers kunnen op de factuur en pakbon
worden vermeld.
Factuur 3 decimalen
Doordat de prijzen inclusief BTW zijn bepaald zal bij het omreken naar exclusief BTW een afrondingsfout
kunnen ontstaan. Door met 1 extra decimaal nauwkeurig gaan door rekenen worden de afrondingsverschillen tot
een minimum beperkt.
Geen prognose inlezen
Deze optie voorkomt dat de prognose waarden, ingesteld bij het assortiment, door FRIBAK als order worden
ingevoerd. Zie prognose velden bij assortiment.
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UBL Export
Deze optie is een uitbreiding op bestaande facturatie. Wanneer deze licentie is geactiveerd worden de facturen
per email verzonden inclusie een bijlage met de volledig factuur in Unified Bussienes language (UBL)
Meer klanten aanpassen
Met deze knop kunnen voor meerdere klanten een van deze eigenschappen in een keer worden ingesteld. Door
op deze knop te drukken zal FRIBAK een voor een vragen of deze optie aan of uit moet. Daarna kunt u een
selectie van klantnummers opgeven.
Assortiment
Per klant is het mogelijk een assortiment voor deze klant aan te leggen. Op het tabblad assortiment staan links
een aantal knoppen waarmee de standaard acties mee kunnen worden ingesteld. Rechts worden de bestaande
assortimentsregels getoond.
Prijs
De kolom prijs kan standaard op 0 blijven. In dit geval zal FRIBAK de advies verkoopprijs uit het artikel
bestand nemen en verminderen met de bijbehorende kortingspercentages.
Men kan hier wel een prijsafspraak vastleggen. De prijs die u invult is exclusief BTW en hierover wordt geen
artikel korting meer berekend. Wanneer dit artikel in de reclame is en deze geld ook voor deze klant wordt de
gekeken naar de laagste prijs. Is de reclame prijs lager dan de prijs afspraak dan wordt de reclame prijs gebruikt.
Kolom
Het bestelscherm in FRIBAK is verdeeld in 3 kolommen. Men kan hier bepalen wel assortiment artikel in welke
kolom wordt geplaatst. Het is mogelijk artikelen wel in het assortiment op te nemen maar niet in het bestel
scherm te tonen. Kies dan voor kolom 4.
Prognose velden Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za ,Zo
Hier kan een prognose waarde worden ingesteld. FRIBAK leest elke nieuwe dag deze waarden in als standaard
bestelling. Deze ingelezen waarden kunnen later op de datum worden aangepast in het bestelscherm. In de
systeem gegevens kan worden ingesteld hoeveel dagen van te voren deze waarden als order worden ingelezen.
Per klant kan bij de eigenschappen uit automatisch inlezen (tijdelijk) worden uitgezet.
Verwijderen
Is het verwijderen van 1 assortiment regel.
Legen
Deze knop verwijderd alle assortiment regels.
Kopiëren
Met deze knop kan men een assortiment kopiëren van een andere klant naar de actieve klant. Nadat men op deze
knop heeft gedrukt zal FRIBAK afhankelijk van de optie prijzen ook de prijsafspraken van de andere klant ook
naar hier kopiëren. Alle artikelen van de andere klant worden hier naartoe gekopieerd. Bestaande
assortimentsregels blijven bestaan.
Topbak prijzen
Wanneer uw de uitbreidingsmodule TOPBAK gebruikt kunt u de door Topbakker ingestelde prijzen naar de
actieve klant kopiëren. Deze prijzen moeten dan wel in de Topbakker module zijn ingelezen. Zie handleiding
Module Topbakker.
Opschonen
Wanneer artikelen worden verwijderd worden niet automatisch het assortiment van alle klanten opgeschoond.
Dit is om een eventuele foutieve verwijdering niet nog desastreuzer te maken. Door op deze knop te drukken
worden deze verwijzingen alsnog verwijderd.
Seizoen artikelen.
U kunt met deze knop snel artikelen van deze klant in het assortiment van alle klanten plaatsen. Het kan zijn dat
bepaalde artikelen tijdelijk beschikbaar zijn. Door deze hier toe te voegen en daarna te selecteren kunt u de
artikelen kopiëren naar alle ander klanten door op de knop met aantal geselecteerden te drukken.
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Overig
Later geïmplementeerd.
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Bestellen – Het bestelscherm
Door op de B te drukken wordt het bestelscherm getoond. Het bestelscherm is opgedeeld in drie
kolommen. Per klant kun je instellen welke artikelen in welke kolom worden getoond. Wanneer dit niet is
ingesteld wordt alles in kolom 1 geplaatst. Zie assortiment.

Boven
Links boven staan twee pijlen. Hiermee kan naar de vorige of volgende klant door geschoven worden. Alle
wijzigen worden automatisch opgeslagen. De PLUS en MIN op het numerieke toetsenbord gedeelte kan ook
worden gebruikt om door de klanten te scrollen.
WB
De orders van een winkel staan voor filiaal 1 ingevoerd onder klant 1. De orders van particuliere klanten in de
winkel worden opgeslagen onder een ander vaststaand nummer. In het geval van filiaal 1 is dat 501. Door op de
knop WB te drukken laat FRIBAK de particulier orders zien die door de winkel zijn verzameld.
Rechts van WB wordt het tijdstip getoond wanneer de kassa zijn orders naar het hoofdkantoor heeft verzonden.
Datum
Hier wordt de aflever datum getoond. Standaard is dat altijd de volgende werkdag. Dus zaterdags wordt de
maandag getoond. Door op de datum te klikken wordt een datum dialoog getoond. Kies nu een nieuwe datum.
Met de sneltoetsen F11 enF12 kan de datum achteruit of vooruit verschoven worden.
+–
Hiermee kan de grote van de letters in het bestelscherm worden aangepast.
Onder
Het onderkant van het scherm is bedoeld voor het behandelen van de order.
Leveringen
Linksonder kan worden gekozen voor een bepaalde levering. Per dag zijn er meerdere leveringen mogelijk.
Standaard beginnen we met levering 1.
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Orders die via een koppeling in FRIBAK worden ingevoerd komen op afwijkende orders binnen. Zo blijven de
orders later herkenbaar.
Voorraad leveringen
Ook kan men hier kiezen voor orders naar voorraad en orders uit voorraad. Orders voor een klant naar vorraad
worden niet gefactureerd. Orders uit voorraad worden niet op de productielijsten getoond maar wel op de pakbon
en factuur. Hiermee kan men een basale voorraad beheer mee administreren.
Op rekening levering
Wanneer in een filiaal artikelen worden gekocht door een zakelijke klant kan er voor gekozen deze artikel voor
deze klant op rekening te boeken. Deze handeling zorgt er voor dat er order regels aangemaakt worden voor deze
klant op een niet wijzigbare levering. Foutieve op rekening orders kunnen dan alleen worden gecorigeerd door
een tegenboeking te maken op een andere levering.
Retouren
Op de kassa kunnen retouren worden ingevoerd. Door deze optie te kiezen worden alle ingevoerde retour orders
getoond. Deze order regels worden ter waarschuwing rood getoond. Retour orders worden niet standaard op de
factuur in mindering gebracht. Wel kan de retour order als losse credit nota worden afgedrukt.
Sneltoets – !
Het uitroepteken bied een paar extra opties. Artikelen opslaan als het assortiment voor deze klant. De aantallen
opslaan als prognose aantallen in het assortiment van deze klant. En een offerte printen van deze bestelling.
Sneltoets – I
Inlezen van bestellingen van een andere dag. Men krijgt een datum dialoog om een datum te kiezen. Alleen de
order aantallen van artikelen die in het assortiment staan worden ingelezen.
Sneltoets – A
De A wordt gebruikt voor het hAndmatig inlezen van prognoses. Fribak zal twee opties tonen. Inlezen prognose
voor deze klant of voor alle klanten.
Sneltoets – M
De M staat voor Meldingen. Deze knop geeft toegang tot een melding systeem. Later kan men per
datum/klant/artikel een overzicht tonen met meldingen. Dit systeem kan gebruikt worden voor een bijvoorbeeld
een kwaliteitssysteem
Sneltoets – O
Order nummer. Geef een order nummer in .Afhankelijk van de instelling per klant worden deze ordernummers
op pakbon en of factuur getoond.
Sneltoets – P
Printen pakbon. Door op deze knop te drukken wordt een pakbon getoond van de ingevoerde order. Afhankelik
van de printer instelling wordt de pakbon op scherm getoond, geprint of gemaild naar het standaard email adres
van deze actieve klant.
Sneltoets – T
Tekst. Geef een tekst regel in bij het bestelde artikel. Het is mogelijk om aan deze regel een prijs te koppelen.
Ook kan hier aangeven of de tekst op de factuur vermeld moet worden. Vaak wordt deze optie gebruitk om een
aanwijzing te geven aan de productie of aan de logistieke afdeling.
Sneltoets – +
Artikel toevoegen. Kan ook door op de INS toets te drukken.
Sneltoets – –
Deze toets kan de gehele order op 0 zetten of in zijn geheel te verwijderen. Het op 0 zetten heeft tot gevolg dat
orders vanuit de kassa niet meer worden verwerk. Bestelregels wissen geeft een verse start. Nadat de kassa haar
orders opnieuw verstuurd zullen de orders van de kassa weer zichtbaar worden.
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Sluit: Elke mutatie wordt direct doorgevoerd in de FRIBASE database. Wanneer door een andere gebruiker op
een andere PC dezelfde klant is aangepast zal FRIBAK dat detecteren. FRIBAK zal deze wijzigen tonen en
vragen aan de gebruiker wat te doen met de gewijzigde regels.
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Lijsten
FRIBAK heeft een aantal basis lijsten. Elke lijst kan worden geprint/ getoond gemaild of als PDF opgeslagen
worden. U kunt bij het menu item printen aangeven waar de uitvoer naartoe moet. Ook kunt u hier de standaard
printer instellen.
Instellen lijsten
Vanuit het menu→ Bestand→ Instel komt u bij het instellen van de lijsten. Er zijn voor alle lijsten een paar
algemene instellingen.

Met artikelnummers
Wanneer men op alle lijsten de artikelnummers wil vermelden moet men deze optie aanzetten. Het is voor alle
lijsten aan of uit. Het uitzetten van deze optie geeft veel rust en meer ruimte voor andere informatie
Halfjes afronden naar bovenaan
Afronden voordat er wordt geprint. Soms kan hierdoor zijn dat er minder aantalen zijn geproduceerd dan dat er
verdeeld moet worden.
Controle Ibestel bij printen lijsten
Voordat men de lijsten print kan FRIBAK controleren op online orders die nog niet zijn ingelezen.
Luxaflex.
Voor het leesbaar maken van de lijsten is het mogelijk per rij afwisselend een grijze dan wel witte achtergrond te
printen. De grijswaarde kan in 10 stappen worden ingesteld en is afhankelijk per printer.
Volgorde lijsten
Er kan voor alle lijsten een standaard volorde opgegeven worden. De volgorde kan over meerder velden worden
bepaald. Het opnemen van een volgorde veld heeft ook invloed op de het melden van wel of niet velden.
Lettertype
Stel hier het wenselijke lettertype en font grote in.
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Printen lijsten

Door op de knop printen te drukken krijg u de keuze uit de optie standaard lijsten met daaronder de basis lijsten.
Per basis lijst is een beperkt aantal instellingen te maken. Het is ook mogelijk om een aantal basis lijsten voor te
programmeren tot standaardlijsten. Bij het maken van standaardlijsten kan per basislijst meerdere selecties
worden opgegeven. Door op de knop standaardlijsten worden deze voor geprogrammeerde lijsten getoond.
Basis lijsten
De basislijsten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Productie en verdeling. Soms zijn beide functies
in 1 basislijst opgenomen. Alle basislijsten worden getotaliseerd per productiedag. Standaard zal bij het printen
gevraagd worden naar de datum. Standaard is dat de volgende uitlever dag.
Broodlijst
De broodlijst is een lijst met daarop de broodartikelen verdeeld in degen. De broodlijst valt onder de groep
productielijst
Banket
De banklijst kan worden verdeeld in een productielijst en een verdeellijst, Standaard worden alle artikelen
gegroepeerd. Dit lijst heeft dan ook Banket op artikel. De artikelen kunnen worden gegroepeerd per productie
unit.
De banketlijst op klant is eigenlijk een verdeellijst banket. Deze lijst geeft alle artikelen per klant gegroepeerd.
Ook deze kan per productie unit worden onderverdeeld.
Pakbon
De pakbon valt onder de groep verdeling. Voor elke klant wordt een pakbon geprint. Omdat de pakbon naar de
klant gaat kunnen hier meerdere zaken worden ingesteld. Ook kunnen klanten tot 1 pakbon worden
samengevoegd.
Kleinbrood Snijlijst Ongesnedenlijst
Deze lijsten vallen onder de na bewerkingslijsten. Wanneer de producten klaar zijn moeten ze worden na
behandeld. Al deze lijsten kunnen worden ingericht als verdeellijst of totaallijst.
Verdeel
De verdeellijst wordt meestal horizontaal geprint en verdeeld de artikelen over een vooraf ingesteld aantal
klanten. FRIBAK kan horizontaal 13 klanten uitsplitsen. Men kan voor alle lijsten deze klanten
voorprogrammeren. Alle niet vermelde klanten worden getotaliseerd onder de noemer REST. Deze klanten
zullen op basis van hun pakbon moeten worden verdeeld. Het is mogelijk om voor deze voorgeprogrammeerde
klanten een verkorte naam in te geven.
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Financieel
Boven in de balk kan worden gekozen voor Financieel. In ouder versie staat nog factuur. Dit menu geeft toegang
tot 3 menu items. Factuur / Debiteuren en Instellen.
Factuur
Door te kiezen voor factuur wordt de facturering gestart. Het volgende dialoog wordt getoond.

Maand of week facturen
Men kan bovenaan kiezen voor 3 opties. De vierde optie geeft ter een uitleg over de procedure. Kiest men voor
week dan kan met de begin en einddatum kiezen.
Van tot facturen
Van tot klanten is een overblijfsel van eerder FRIBAK versies. Deze optie zou niet meer gebruikt moeten worden
om dat deze optie niet binnen een sluitende procedure valt. Voor gebruikers met weinig klanten blijven echter
deze optie bestaan.
Controle
De knop controle geeft een overzicht van klanten die in de gekozen periode nog niet gefactureerde order regels
hebben. Het kan ook zijn dat er na de laatste facturatie orderregels zijn aangepast. Ook deze regels worden in de
controle getoond.
Factuurnummer
Dit nummer is het laatste nummer + 1 uit het debiteuren bestand. Door op deze knop te drukken kan men er voor
kiezen om een pro forma factuur te maken. Door het verwijderen van de laatste factuur zal FRIBAK dit
verwijderde factuurnummer opnieuw gebruiken.
Pro forma
Een pro forma zal geen wijzigingen aanbrengen aan het debiteuren bestand en eventuele export van regels van
de boekhoud koppeling. Ook bij pro forma wordt de standaard procedure gevolgd alsof het een gewone factuur
is. Deze pro forma kan ook gemaild worden naar de klant.
Type factuur
Er kan gekozen worden tussen gewone factuur en retour factuur. Standaard zal hier gekozen worden voor
gewoon. De retour factuur kan gebruikt worden voor uw winkels om inzicht te krijgen in derving.
Procedure facturen
De procedure rond het factureren is zo ontwikkeld dat alle klanten zo efficiënt mogelijk de factuur krijgen over
geleverde goederen. Wanneer u er zeker van bent dat alle orderregels correct zijn ingevoerd kan met starten met
de procedure.
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Stap 1
Na de door u gemaakte keuzes rond week/maand en periode drukt u op de OK knop. Het programma maakt van
alle facturen een PDF. Deze wordt opgeslagen voor later gebruik. Alle klanten die de factuur per post willen
ontvangen( Niet per email) zal een factuur geprint worden. U kunt er nu voor kiezen om eventueel briefpapier in
de printer te laden.
Stap 2
FRIBAK zal vragen of u nu de kopieën van de facturen wilt afdrukken. Dit is het moment om eventueel blanco
papier in de printer te doen.
Stap 3
Na het afdrukken van de kopieën zal FRIBAK vragen of hij de facturen nu moet mailen naar uw klanten. U heeft
nu de mogelijkheid om de kopieën een voor een te controleren op onvolkomen heden. De foutieve facturen legt u
aan de kant en drukt op JA. Er wordt nu een lijst getoond met email adressen die eindbedragen van de factuur. U
kunt nu de selectie van foutieve facturen uitzetten en vervolgens drukt u op stuur. Alleen de facturen die door u
zijn geselecteerd worden verstuurd. U ontvangt van elk verstuurde factuur een kopie in uw eigen mailbox. Deze
kan gebruikt worden voor het digitaal verwerken van de facturen in uw boekhouding.
Bulk facturen mailen
Door scherpere controles op malafide mails en spam worden de procedures rond mailen steeds strakker. Daarom
mag FRIBAK binnen een kort tijdsbestek maar een paar mails sturen. FRIBAK zal dus op de achtergrond
periodiek de facturen mailen. Deze procedure kan afhankelijk van het aantal facturen wel oplopen van enkel
minuten tot wel een half uur. Tijdens het mail mag FRIBAK niet worden afgesloten. Van elke gemailde factuur
krijgt u een kopie in uw eigen mailbox. Het email adres staat bij instellingen→ internet.
Correcties
Tijdens stap 2 heeft u een aantal foutieve facturen geconstateerd en u kunt nu de correcties doorvoeren in het
bestelscherm. Nadat u de correcties heeft gepleegd kunt u vanuit het debiteuren bestand de factuur opnieuw
generen. Zoek het factuur nummer op in het debiteuren bestand en druk op [opnieuw]. De hele factuur procedure
van stap 1 tot 3 herhaald zich voor die ene factuur. Zo kunt u alle correctie een voor een opnieuw versturen.
Deze procedure besproken voor week facturen werkt het zelfde voor maand en voor van-tot. Het zal u duidelijk
zijn dat door te kiezen voor alleen maand en week facturen de procedure heel eenvoudig is geworden en de kans
klein wordt dat er net gefactureerde orders blijven liggen.
Debiteuren
Kies vanuit het menu bovenaan in FRIBAK voor factuur → debiteuren. Het volgende formulier wordt getoond.
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Klant
Met deze knop kunt u de sortering van de debiteurenlijst veranderen van factuur nummer naar klant.
Afboeken
Men kan hier het bedrag invullen wat door de debiteur betaald is. In het overzicht debiteuren worden de
afgeboekte bedragen verwerkt.
Archiveren
Oude debiteuren kunnen met deze knop naar worden gearchiveerd. Zodat ze niet meer zichtbaar zijn
Melding
Hiermee kan een opmerking vastgelegd worden over de factuur. Hiervan kan later een overzicht worden
getoond.
Output keuze
Toon , Print , Mail , PDF
Onder de output keuze staan 4 knoppen. Hier kan worden ingesteld wat er met de output na het drukken van deze
knoppen moet gebeuren.
Output
Factuur : toon/mail etc de geselecteerde factuur op basis van vorige insteling.
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Overzicht : Geef een overzicht van de debiteuren. Afhankelijk van de sortering van de getoonde debiteuren
worden er totalen per klant getoond. Na het drukken op de knop worden de data van tot gevraagd wat het
overzicht beslaat.
Aanmaning.
U kunt van een of meerdere facturen een aanmaning maken. De begeleidende tekst is zelf in te stellen bij
instellingen factuur. U kunt met de muis meerdere facturen selecteren. Deze bedragen en factuur nummers
worden in de aanmaning vermeld.
Nogmaals.
Een factuur die bij controle niet correct bleek te zijn kan na een correctie opnieuw worden gemaakt. De knop
[Nogmaals] volgt de procedure zoals die is besproken bij Procedure facturatie.
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Voorbeeld procedures
Artikel beschikbaar stellen voor zakelijk online bestellen FRI-ORDER
Voor deze procedure gebruikt u twee programma’s. FRIBAK en FRINET.
Sluit alle programma’s behalve FRIBAK.
Druk op de

Controleer bij eigenschappen dat de eigenschap via internet aan staat.
→ Ga naar klanten door op de K te drukken.
→ Kies hierbij het tabblad Assortiment.
→ Staat het artikel niet in het assortiment van deze klant druk dan op de knop Nieuw en zoek het artikel om deze
toe te voegen. Pas eventueel de prognose waarde en of prijs afspraak aan.
Start het programma FRINET zie onderstaand icoontje. Deze kan zich in de FRIBAK balk bevinden.

Ga naar het tabblad algemeen

Druk nu op de knop [ Alles] onder het label Exporteren.
Het programma zal 3 maal een bevestiging geven van opgestuurde updates. Druk 3 maal op OK. Het artikel is
nu beschikbaar voor alle online klanten.
Opmerking
Wanneer een artikel niet in het assortiment van de klant zit kan de klant het zelf toevoegen tijdens het online
bestellen.
Het is ook mogelijk het artikel wel in het assortiment op te nemen van de klant maar de eigenschap via internet
bij het artikel uit te zetten. Het artikel kan alleen door deze klant worden besteld.
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Artikel beschikbaar stellen op de kassa
Sluit alle programma’s behalve FRIBAK. Druk op de A en controleer of de eigenschap van het artikel kassa:
-mag verkocht aan staat.
Start FRISTAT.

Kies het tabblad Zet Klaar en druk op de knop Artikelen. Het artikel bestand is nu klaar gezet. Zodra de kasa
contact maakt met het hoofdkantoor wordt deze update verzonden en geactiveerd.
Voor het toekennen van een artikel aan een kassa knop verwijzen we naar de handleiding kassa of FRISTAT.
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