
 

Stappenplan Etiketteren in Bake-it           
    
 
Stap 1 
Opvragen van informatie bij leveranciers over afname van afgelopen jaar. In deze lijsten moeten 
minimaal staan: productnaam, leverancier, afname hoeveelheid. Als extra optie kunnen ook de 
prijzen opgevraagd worden, als er wens is naar een kostenprijsberekening. 
 
Dit gaat enige tijd duren. Ondertussen kunnen stap 2 en 3 worden uitgevoerd. 

 
Stap 2 
Bake-it updaten naar de nieuwste versie. Wanneer er sprake is van Cash-it, moet deze update 
uitgevoerd worden door Marti-Orbak. 

 
Stap 3 
Opschonen van alle informatie in Bake-it. Alle ingrediënten, grondstoffen en recepten worden 
bekeken of deze van waarden zijn. Niet gebruikte ingrediënten, grondstoffen en recepten worden 
verwijderd, zodat er begonnen kan worden met een schone database. 

 
Stap 4 
Alle ontvangen lijsten van leveranciers nalopen en kijken wat er wel of niet op Specsplaza staat. Alle 
grondstoffen die wel op Specsplaza staan binnenhalen. Grondstoffen die niet op Specsplaza staan, 
opvragen bij de leveranciers en handmatig invoeren in Bake-it. 

 
Stap 5 
Selecteren welke artikelen actueel zijn en welke artikelen al een lange tijd niet meer gebruikt zijn. De 
artikelen die niet meer in gebruik zijn, worden omgenummerd naar 99999 en hier hoeven geen 
recepten voor ingevoerd te worden. 

 
Stap 6 
Invoeren van recepten door middel van aangeleverde informatie (zoals eerder is besproken). Alle 
recepten die goedgekeurd zijn worden aangemerkt met een #, recepten die nog niet in orde zijn 
worden aangemerkt met een *. De recepten waar nog niets mee gebeurd is, zijn nog niet 
aangemerkt met een # of *. Recepten met een # of * worden gekoppeld aan het artikel dat erbij 
hoort. 
 
Gedurende stap 6 wordt er ook tijd besteed aan het actueel houden van de grondstoffen en 
ingrediënten en kunnen er ook nog andere kleine projecten worden opgepakt, bijvoorbeeld het 
maken van een productboek met alle ingrediënten en allergenen of een kostprijsberekening voor 
bepaalde of alle producten. 

 
Verwachte tijdsduur 
Verwacht wordt dat stap 1 t/m 5 binnen 3 maanden zo goed als te kunnen voltooien. Stap 6 zal naar 
verwachting minimaal 3 tot 6 maanden gaan duren. Beiden verwachtingen zijn sterk afhankelijk met 
de reactietijd van de leveranciers als de tijd die in beslag wordt genomen om alle recepten te 
verzamelen voor het gehele assortiment. 
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