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Versie
Versie : 0.0.2
Datum : 08-09-2010
Auteur : S. Tuininga
Software : 1.0.20.5

Inleiding
Sinds 1990 ontwikkeld Ingenieursburo Prompt voor de bakkerij branche software oplossingen.
Deze software heet FRITEC. Hieronder vallen tientallen software oplossingen voor kantoor,
bakkerij of winkel. Voor het etiketteren is er een systeem ontwikkeld onder de naam FRILABEL.
FRILABEL is zo te configureren dat het in alle situaties labels kan printen. Bij voorbeeld het
printen in de inpaklijn, in een mobiel print station met de aansturing van meerdere printers of aan de
kassa in de winkel.

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. 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
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Installatie
Voor het installeren van de software heeft u minimaal een PC nodig met daarop Windows XP als
besturingssysteem en een of meerdere printers met zogeheten Windows drivers. Voor het
verwerken van labels in productie ruimtes is het aan te bevelen om een touchscreen te installeren.
Ingenieursburo Prompt heeft hiervoor meerdere oplossingen beschikbaar.
FRILABEL print etiketten vanuit het artikel bestand van FRIBAK. De ingrediënt declaraties
kunnen vanuit het programma FRI-PS gegeneerd worden. FRI-PS kan de declaratie en allergenen
halen aan de gekoppelde landelijke database SpecsPlaza.

Opzet FRILABEL
FRILABEL maakt gebruik van het artikel bestand van FRIBAK. Het is niet noodzakelijk om
FRIBAK aan te schaffen. FRILABEL bied zelf de mogelijkheid om een artikel bestand te beheren.
Naast een artikel bestand kan men een lay-out definiëren. Dit bepaald hoe een etiket er uit komt te
zien. U bepaald de plaats van de verschillende gegevens. Naam, prijs, ingrediënten, barcode, logo,
productie datum / code etc.
U kun meerder lay-outs definiëren los van de artikelen. Elk artikel kan dan op verschillende labels
geplaatst worden. Bijvoorbeeld. Productie labels. Labels voor externe partijen. Voorbedrukte
labels. Etc.
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Werken met FRILABEL
Voor dat u aan de slag kunt met de label printer willen we u eerst even wegwijs maken met de
nieuwe software. Bij het starten van het programma voor het eerst zult u onderstaand scherm
getoond worden.

Boven in de balk bevind zich een menu. Bestand. Hieronder zijn een aantal items ondergebracht
voor het instellen van de labels en het programma.

Snelkeuze knoppen
Onder dit menu zijn een 6 tal knoppen geplaatst. Van links naar rechts gaan we ze even bij langs.

A staat voor Artikel.
Door hier op te drukken wordt een zoek scherm getoond met alle beschikbare artikelen. U kunt hier
kiezen tussen artikel nummer of de naam. Het programma detecteert zelf waarop gezocht moet
worden.

K Staat voor klant.
Door hier op te drukken worden alle klanten van FRIBAK getoond. U kunt nu een keuze maken.

Handleiding FRI-LABEL Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen

6

FRILABEL: meer dat alleen etikettering
B staat voor bestel.
U wil alleen labels printen van artikelen die besteld zijn. U kunt per artikel middels een vinkje
aangeven of van het artikel automatisch een label moet worden geprint. Het is ook mogelijk dit per
klant aan te geven. Door nu op de B te drukken zal FRILABEL vragen voor welke dag u de labels
wilt printen. FRILABEL toont nu een lijst met artikelen met daar achter de bestelde aantallen.
De etiketten kunnen op volgorde van route worden geprint.
U kent ook zelf een klant kiezen. Daarna drukt u op de B. FRLABEL zal nu een lijst maken van
artikelen die door deze klant zijn besteld. Alleen de artikelen die automatisch printen hebben
aanstaan worden in deze lijst geplaatst.
N.B. Deze lijst kan met de hand nog worden veranderd voordat u gaat printen.

P staat voor printen.
Het vooraf aangegeven aantal etiketten worden u geprint.

Banket bonnen

Dit staat voor het printen van de banket bestellingen. Van alle besteklde banket artikelen die in een
doos verpakt moeten worden kan FRILABEL de adres gegevens printen. Meestal zijn dat de
taarten. Men kan per product groep aangeven welke hierbij geprint moeten worden.

S staat voor stop.
Door hier op te drukken wordt het programma afgesloten.

Verzamelscherm
Onder de letters staat een wit vlak waarop de gekozen gegevens worden verzameld. Klant, artikel
en aantal. Wanneer gekozen is voor de B zal hier een lijst getoond worden met de te printen labels.
Per lay-out kan ingesteld worden of er een prijs geprint moet worden. Men kan tijdens het printen
deze optie uit of aan zetten zonder de standaard instelling worden veranderd.
Voorbeeld op scherm. Wanneer deze optie is aangevinkt zal na het drukken op de print knop de
opdracht niet naar de printer worden gestuurd maar wordt het label op het scherm getoond. Bij het
aanpassen van een lay-out wordt deze optie veelvuldig worden gebruikt. Men hoeft niet elke keer
een label weg te gooien. NB. controleer altijd met een echt etiket of de lay-out correct wordt
afgedrukt. Er kunnen een paar afwijkingen optreden t.o.v voorbeeld op scherm.
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FRILABEL Instellen
Artikelen aanpassen
Voordat we kunnen beginnen met het printen van de labels moeten we eerst een artikel bestand
opbouwen. Door nu in het hoofdscherm op bestand te drukken krijgen we een pulldown menu met
daarin de optie artikelen aanpassen. Wanneer we deze optie kiezen krijgen we het volgende scherm
te zien.

Procedure
Druk onder op de knop nieuw. Kies een nieuw nummer. Wees niet te zuinig met de nummers en
begin niet bij 1 maar bij 1000 en neem minimaal stappen van 5. Later blijkt er toch steeds producten
tussen te komen. Neem voor elke product groep een ander duizendtal. Wit = 1000 bruin = 2000
kleinbrood 3000 belegd = 4000 etc.
Naam. Kies een juiste product omschrijving. Deze wordt afgedrukt op uw label en de klant kan
hieraan het product kiezen. Maakt dus niet te veel gebruik van cryptische omschrijvingen.
Regel twee kan gebruikt worden voor een nadere specificatie van uw product. b.v. Witte bol is de
naam en verpakt per 6 komt op de regel twee.
Prijs is de verkoop prijs. Deze kan op het label geprint worden.
Gewicht. Bij sommige producten dient u het gewicht te vermelden. Door nu als eerste regel in de
ingrediënt declaratie het woord “gewicht” te plaatsen zal FRILABEL achter de product
omschrijving het woord inhoud plaatsen met het ingevulde gewicht.

Handleiding FRI-LABEL Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen

8

FRILABEL: meer dat alleen etikettering
Ingrediënten. Dit veld is een vrij veld om in te vullen. U kunt declaraties kopiëren en plakken
vanuit andere programma's. Ook kan dit veld gevuld worden door FRI-PS op basis van het recept
en de landelijke database SpecsPlaza. Het gebruik van <BR> geeft de mogelijkheid om een de tekst
na de <BR> onder op een nieuwe regel te laten beginnen.
Barcode. Wanneer u het product met een barcode scanner wilt gaan verwerken kunt u hier de
barcode invullen. Wanneer u de eerste 12 cijfers heeft ingevuld berekend FRILABEL zelf het 13e
controle getal. FRILABEL kan zelf ook een barcode genereren wanneer het barcode veld niet is
ingevuld. Hiervoor maakt FRILABEL gebruik van het eigen artikel nummer. Als voorloop nummer
wordt de code 23 gekozen. Internationaal is afgesproken dat de code reeks 20 t/m 29 voor intern
logistiek gebruikt kunnen worden. Let op wanneer u aan een supermarkt levert. Deze gebruiken
vaak de voorloop code voor de groente afdeling. De prijs wordt dan in de barcode verwerkt.
Etiketteren Wanneer dit artikel op basis van de bestellingen moet worden geprint moet de optie
aangevinkt worden. Voor klanten is deze optie ook aan te vinken.
De knoppen leeg en wis kunnen respectievelijk de ingrediënt declaratie legen of het gehele artikel
wissen.
De knop kopieer ingrediënten geeft u de mogelijkheid declaratie te kopiëren van het ene artikel naar
de andere.
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Afwijkende labels
Wanneer de basis instellingen u niet voldoende ruimte geven om alle labels te definiëren kunt u op
het tabblad afwijkende labels extra definities maken. Wanneer u onderaan op nieuw drukt krijgt u
het volgende scherm te zien.

Elk veld wat u leeg laat zal door de standaard waarden uit het artikel bestand worden ingevuld.
Wanneer u hier een afwijkende waard invult zullen deze gegevens gebruikt worden. Met name het
gebruik van meerde barcodes of prijs voor een artikel kunnen op deze manier worden ondervangen.
Met andere woorden. U kunt per artikel en per lay-out afwijkende gegevens op het label laten
drukken.
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FRILABEL en TOUCHSCREEN
In veel productie ruimtes is het gebruik van een computermuis en een toetsenbord niet wenselijk.
FRILABEL kan zo worden ingesteld dat men deze niet nodig heeft. Zie systeem instellingen.

Werken met voorgeprogrammeerde artikel knoppen
Voor het kiezen van artikelen kan gebruikt gemaakt worden van een knoppen scherm.
Links kunnen meerder groepen worden gedefinieerd. Per groepkan in bovenstaande voorbeeld 28
producten worden voor geprogrammeerd. In totaal worden dat 7 * 28 = 196 artikelen. Wanneer u
gebruikt maakt van een groter scherm kunnen deze groepen nog groter worden.

Per klop kan worden ingesteld; groep, artikel, kleur, lay-out. Doordat per lay-out een printer kan
worden ingesteld kan men dus per knop ook een voorkeursprinter instellen.

Label informatie
Wanneer men met de rechter muisknop drukt op een product knop krijgt u extra informatie te zien
over de opmaak en de instellingen van het label.
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Artikel kiezen
U kunt ook artikelen kiezen die niet in voorgeprogrammeerd zijn door op de knop Zoeken te
drukken. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een toetsenbord wordt het volgende zoek
scherm getoond met daaronder een scherm toetsenbord.

Na de keuze van het artikel wordt het tweede verzamel scherm getoond. De groene knop kan
gebruikt worden om de productie datum te wijzigen. De meest links knop geeft toegang tot de
printer en zijn opdrachten. Deze kan gebruikt worden om een print opdracht te verwijderen wanneer
er een grote opdracht is gegeven die niet goed is.
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Aanpassen knoppen scherm.
Voor het aanpassen en aanmaken van de knoppen kiest u rechtsboven Bestand. Kies knoppenlijst en
kies wijzigen. FRILABEL toont nu een lijst met reeds ingevoerde knoppen. Druk nu op nieuw. Het
programma zal aan de gebruiker een aantal zaken vragen.
Groep, Kleur, artikel, en lay-out.
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Systeem Instellingen
Door vanuit het menu bestand rechtsboven de optie systeem te kiezen komt u bij de systeem
instellingen. De systeem instellingen zijn verdeeld over 4 tabbladen.

Systeem- Labelopmaak
Boven in het scherm is een lay-out kiezer. Daarnaast staan twee knoppen om een lay-out te maken
of te verwijderen. Wanneer u meerdere lay-outs heeft gedefiniëerd zal in het print scherm dezelfde
lay-out kiezer worden getoond. De knop Prn laat een label preview zien met alle instellingen van
dit label.

Afmetingen
Per lay-out is de grote op te geven van het etiket. De software rekent met deze gegevens. Bovenaan
kan aangegeven worden dat de naam van het artikel en de ingrediënten gecentreerd geprint kunnen
worden. Dit geld alleen voor deze twee velden. Indien niet gecentreerd zal de linker kantlijn
aangenomen worden net zoals die gebruikt worden voor THT en adres gegevens.

Velden
Per lay-out is de plaatsing van de velden vast te leggen. We noemen naam, ingrediënten, klant regel,
THT locatie, logo. De velden Prijs, Barcode, logo zijn vrij over de horizontale as te verplaatsen.
Handleiding FRI-LABEL Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen
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Alle labels zijn in verticale as te verschuiven. Wanneer men op een veld klikt kan men het veld met
de muis verplaatsen. Direct worden coördinaten van het veld getoond. Men kan echter zelf ook de
coördinaten ingeven. Deze methode is nauwkeuriger.

Lettertype
Om de lay-out zo rustig mogelijk te houden is er voor gekozen om lettertype te gebruiken voor het
hele etiket. Per veld is echter wel de grootte van het font in te stellen.

Printer.
Het is mogelijk per lay-out een printer te kiezen. Dit zal meestal niet nodig zijn.

Logo
De knop logo kan gebruikt worden om een logo bestand te kiezen. Er zijn meerdere bestand
formaten mogelijk. Het is aan te bevelen om het bestand zo klein mogelijk te maken. Grote
bestanden worden altijd geschaald en klein geprint. Omdat we veelal met thermische printers
werken beschikken we alleen maar over zwart en wit. De printer zal een kleuren afbeelding altijd
naar zwart en wit overzetten. Het is echter beter direct het logo over te zetten in zwart en wit.
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Systeem-instellingen
Veel van deze instellingen spreken voor zich. Alleen de bijzonder velden worden hieronder
besproken.

Voorloop teken prijs
Het euro teken is eigenlijk het voorloop teken bij de prijs. Deze kan leeg gelaten worden. Er wordt
dan ook niets op het etiket afgedrukt.

Eigen naam
De VWA, voedsel en waren autoriteit, stelt de producent de verplichting om zijn naam en adres
gegevens te plaatsen op de verpakking of het etiket van het product. Wanneer het producerend
bedrijf een Vennootschap onder firma is dient het hele adres vermeld te worden. In het geval van
een Besloten vennootschap alleen de naam en plaats.
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Twee artikel regels.
Bij het aanmaken van artikelen moet men een artikel naam geven. Op de tweede regel is er plaats
voor details zoals verpakt per twee. Voorgebakken etc. men kan per lay-out kiezen deze tweede
regel wel of niet te printen.

Barcode genereren als niet ingevuld.
Voor het scannen van de artikelen in bijvoorbeeld de supermarkt heeft u een barcode nodig. Dit zijn
unieke codes en kunnen bij de EAN organisatie worden geleased. Dit gebeurt per jaar. Inkoop
organisaties zoals Topbakkers hebben dit voor hun leden geregeld. Met kan deze bij hun opvragen.
Wanneer u alleen de barcodes intern wilt gebruiken bestaat de mogelijkheid dat FRILABEL zelf
barcodes maakt. FRILABEL maakt gebruik van de vrije reeks getallen 20000000 t/m 29000000.
Voor FRILABEL is gekozen voor 23000000. De kassa software van Ingenieursburo prompt maakt
ook gebruik van deze reeks. In de barcode wordt het artikel nummer verwerkt. Het laatste getal van
de barcode is een controle getal en wordt door FRILABEL berekent.

Houdbaarheid en productie codes.
Op het verpakte product dient aan gegeven te worden hoe lang het houdbaar is of wanneer het
geproduceerd is. Veel producenten willen de productie datum cryptisch vermelden zodat deze
alleen te lezen is door een ervaren persoon. De productie code. Dus hebben we drie verschillende
vermeldingen tot onze beschikking.

Ten minste houdbaar tot
Deze datum wordt door de software berekent. Per artikel geef je een aantal dagen op hoelang het
product houdbaar is. Dit aantal wordt opgeteld bij de actieve productie datum. Wanneer de
houdbaarheid op 0 staat wordt er geen tekst geprint met ten minste houdbaar tot.

Productie datum
Wanneer de optie productie datum aangevinkt wordt zal standaard de productie datum geprint
worden achter de ingrediënt declaratie aan. Wanneer men de productie datum op de plek van de
houdbaarheidsdatum wil plaatsen zal deze geprint worden op basis van het aantal dagen houdbaar.
Is deze groter dan nul zal de THT datum geprint worden. Als deze 0 -s zal de Productie datum
geprint worden.

Productie code
In plaats van een productie datum kan een productie code worden geprint. Deze wordt op de zelfde
manier behandeld als de productiedatum De code wordt als volgt opgebouwd.
Jaar Week Dag

1024E = jaar 10, week 24, en dag E=5e dag van de week = vrijdag.

Systeem-overig
Op dit tabblad staan extra programma instellingen.
Handleiding FRI-LABEL Ingenieursburo Prompt Vaartweg 4 8861 KV Harlingen
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Tijdstip overschakelen andere productie datum.
Soms worden de label al vooruit geprint. Het product is dan nog niet geproduceerd. Hier kan
aangeven worden dat de datum niet veranderd om 24:00 maar op eerder tijdstip.

Artikel aanpassen toestaan.
Artikel beheer vindt meestal plaats op het kantoor in het order verwerkingsprogramma FRIBAK.
Het is echter mogelijk dit ook te laten uitvoeren in FRILBAL. Dit kan hier aan of uitgezet worden.
Deze optie wordt meestal gebruikt in een zogeheten stand- alone opstelling. Men maakt geen
gebruik van FRIBAK.

Klanten aanpassen.
Zie Artikel aanpassen.
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Printer type
Het derde tabblad geeft een uitgebreid overzicht van alle instellingen. Te beginnen bij Windows
printer of BLASTER © . Deze laatste is een printer waarbij de lay-out in de software is vastgelegd.
Dit type is snel en robuust maar is niet flexibel.

Alle labels.
Voor alle labels zijn er een viertal instellingen te maken. Deze doen de instellingen op artikel nivo
ongedaan.
Printen op volgorde route
Wanneer de bestelde artikelen worden geprint van alle klanten. Kunnen deze labels gesorteerd
worden op de route instelling van de klant.
Bestel labels met alle artikelen.
Per artikel is in te stellen dat er een etiket van afgedrukt moet worden als deze door een klant is
besteld. Artikelen die niet aangevinkt zijn zullen dan ook niet geprint worden. Door deze optie hier
nu aan te zetten worden alle artikelen in het artikel bestand die besteld zijn meegenomen.
Gewicht uit artikel bestand.
De VWA verplicht in sommige gevallen dat het gewicht, inhoud of stuks achter het artikel wordt
geplaatst. Per artikel kun je deze ingeven in een apart veld. Door nu in de declaratie het woord
STUKS, INHOUD of GEWICHT wordt achter de artikel naam geplaats met het gewicht dat in het
artikel bestand staat.
Geen Ingrediënt voor declaratie
Voor het printen van de ingrediënten moet het woord ingrediënten worden afgedrukt. Dit is in de
software zo gemaakt dat deze altijd wordt geprint. Wanneer dit niet nodig is omdat het woord al op
de voorbedrukte labels staat kan dat hier uitgezet worden.

Kratbonnen printen.
Deze optie wordt gebruikt voor het printen van labels op kassa rol papier. FRILABEL maakt
gebruik van een andere printer. Door op de knop bonprinter te drukken kan met de juiste printer
instellen. We onderscheiden twee soorten labels.
Krat labels en klant labels. De krat labels worden gebruikt om en label te maken voor identificatie
van kranten in de opslag/vriezer. Klant labels zijn label die aan de stapel kratten kan worden
gehangen met de klant gegevens die het heeft besteld.

Standaard houdbaarheid regels.
Het volstaat niet altijd om met een datum de houdbaarheid aan te geven. Men kan hier een aantal
standaard regels maken die ipv de THT wordt afgedrukt. Deze omschrijving komt bij het wijzigen
van de artikelen weer naar voren bij het veld aantal dagen houdbaar.
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XML datamap
FRILABEL kan gebruik maken van verschillende data bronnen. We noemen BDE MySQL
database server of XML. XML wordt gebruikt voor het printen van labels op de kassa. De kassa
software van Ingenieursburo Prompt FRI-POS maakt gebruik van het XML bestand systeem.
FRILABEL kan ingesteld worden om met XML bestand systeem te werken. Hier kan men
aangeven waar de bestanden van kassa staan. FRILABEL krijgt zijn updates dat vanuit de kassa.

Export Label PC.
Wanneer u gebrukt maakt van een label systeem dat gemonteerd is in de inpaklijn wordt elk artikel
gelabeld door middels van een sensor dat de printer aanstuurd. FRILABEL kan stand-alone worden
gebruikt. FRILABEL staat dan niet in direct contact met de FRIBAK database.
Met deze export knop kan nu een kopie verstuurd worden naar deze installatie. Deze knop zit ook in
FRIBAK. Vanuit het hoofdkantoor kan een aanpassing van een artikel bestand verstuurd worden
naar een externe FRILABEL opstelling.

Systeem-banket
Naast het printen van labels met productinformatie kan het programma ook productie labels printen
voor de banket verwerking. Hier zijn een aantal instellingen mogelijk. Dit scherm geeft
onderstaande opties.
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Banket doos labels.
Voor het verwerken van banket bestellingen kan gebruik gemaakt worden van Banket labels. De
Banket doos labels zijn eigenlijk een alternatief voor de banketlijst per klant gesorteerd die in
FRIBAK kan worden geprint. Er zijn ook bakkers die zowel de lijst uit FRIBAK gebruiken samen
met de banket doos labels.
N.B. Deze optie werkt niet in een externe opstelling. FRILABEL dient gekoppeld te zijn met de
FRIBAK DATABASE. Door de vergaande integratie van internet bestaan hier eigenlijk geen
belemmeringen voor om dit op een externe locatie te verwezenlijken.
Alleen artikelen printen met productieplaats ..
Per banket soort kan in FRIBAK worden aangegeven dmv een productie codering onder welke
sublijst een banket product valt. Op deze plek in FRILABEL kan worden aangeven van welke sub
soort een banket doos label wordt geprint.
FRILABEL maakt onderscheid tussen bestellingen van particuliere klanten die op de kassa zijn
ingevuld en bestellingen voor derde kanaal. Alleen de lay-out van deze twee labels zijn
verschillend.
Etiket printen per bestelling of artikel of doos
Per bestelling.
Per klant wordt één label geprint met daarop alle banket bestellingen. Wanneer niet alle bestellingen
op één label passen zal FRILABEL doorgaan op volgende labels. Indien u gebruikt maakt van
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meerdere leveringen in FRIBAK worden er evenzoveel labels geprint als dat er leveringen zijn
ingevuld.
Per artikel.
Het is ook mogelijk om van elk besteld artikel een label te laten printen. Dit kan handig zijn
wanneer men alleen de vlaaien en taarten in 1 doos wil verpakken. N.B. Waneer iemand 30
gebakjes besteld worden er ook 30 labels geprint. In dat geval is het beter de volgende optie te
kiezen.
Per doos.
Omdat er hier sprake is van een banket doos labels is het programma geoptimaliseerd om uit te
rekenen hoeveel labels er geprint dienen te worden. Men moet in FRIBAK in te vullen hoeveel van
het banket product in één doos past. Ook twee verschillende producten kunnen nu op 1 label
worden geprint omdat deze in een doos passen.
Voorbeeld 1 :
Een klant in de winkel besteld 3 vlaaien.=> FRLABEL print drie labels in FRIBAK staat in het veld
aantal per doos => 1
Voorbeeld 2:
Een klant besteld 35 gesorteerd gebak. FRILABEL print 2 etiketten. In FRIBAk staat bij aantal per
doos => 20
Voorbeeld 3:
Een klant besteld 7 slagroom gebakjes, 8 cremé, 3 kwarkpunten. => FRILABEL print 4 labels. In
FRIBAK staat bij alle artikelen aantal per doos => 5.
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