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1. Inleiding
Voordat u brouwvisie in gebruik neemt, kunt het programma geheel configureren en vele
dingen kunt u naar uw eigen hand zetten, zodat het programma werkt zoals u dat wilt. In deze
handleiding lichten we alle instellingen toe zodat u weet wat u waar kunt instellen en hoe het
e.e.a werkt. Indien u gegevens aanpast of wijzigt altijd even op opslaan drukken !

2. Brouwerij constanten : Brouwerijen

Als eerste dient u een brouwerij aan te maken. Bij de eerste keer opstarten is er al een default
brouwerij aanwezig, dus u kunt deze gewoon aanpassen. Vul zoveel mogelijk alle velden in !!
Deze worden verder op in het programma mogelijk gebruikt.. Het is mogelijk om meerdere
brouwerijen aan te maken indien u meerdere opstellingen gebruikt.
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3. Brouwerij constanten : Brouwpan afmetingen

Voor de juiste volume berekeningen is het noodzakelijk dat u hier de juiste afmetingen invult,
zodat later de getallen in het recept ook kloppen met de werkelijkheid. U dient dit te doen
voor iedere brouwerij. De inhoud van een pan, kunt u berekenen in het rekencentrum.
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4. Brouwerij constanten : Brouwzaal verliezen

In dit scherm vult u de brouwzaal verliezen in. Sommige waarden zijn standaard (mout verlies
en hopverliezen) en kun u laten staan. De andere waarden dient u aan te passen aan uw
installatie. Dit doet u het beste door tijdens een brouwsessie alles nauwkeurig in de gaten te
houden en te monitoren (en nameten). Als u alles goed heeft staat, zult u zien dat het
programma in staat is om de volume berekeningen tot op de halve liter nauwkeurig te
berekenen.
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5. Brouwerij constanten : Brouwzaal gegevens

In dit scherm vult u uw brouwzaal rendement en uw opwarmtijd in. Voor het Brouwzaal
rendement kunt u, indien u een beginner bent, het beste beginnen met 75%. Dit getal kunt u
altijd bijstellen (of dit laten doen door Brouwvisie).
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6. Programma instellingen : Algemeen

In dit scherm vult u wat algemene instellingen in. Geef hier aan wat u prettig vindt of wat u
uit wilt zetten !! Selecteer ook een map voor uw backups zodat die veilig staan op een door
uw gekozen plek.
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7. Programma instellingen : logo

In brouwvisie is het mogelijk om een logo (van bijv. uw brouwerij) op het scherm te tonen ipv
het brouwvisie ‘logo’ op deze manier wordt het programma een stukje persoonlijker. De max
afmeting van het logo is ook afhankelijk van het formaat(instelling) van uw scherm. Dus dat
kan per pc/laptop verschillen. De positie dient u handmatig in te stellen, dus dat kan even
puzzelen zijn.
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8. Programma instellingen :Berekeningsmethoden

In de Brouwwereld zijn een aantal mensen die zich hebben beziggehouden met het
ontwikkelen van formules voor het berekenen van de kleur en de bitterheid van het bier. Dit
na veel onderzoek. Al deze formules hebben we in Brouwvisie gestopt. De formules die het
meest gebruikt worden zijn standaard geselecteerd. Mocht u de ervaring hebben dat een
andere formule voor u beter werkt, dan kunt u dat hier instellen. Iedere formule geeft andere
waarden.

9

9. Programma instellingen : Het Brouwzaalrendement

Het rendement van uw installatie is belangrijk om te weten. En soms kan het zijn dat deze
waarde door omstandigheden wijzigt. Hier kun u instellen of Brouwvisie het rendement
automatisch moet bijstellen en op welke basis…
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10.Programma Instellingen : Recept standaarden.

Recept standaarden is een mogelijkheid om bepaalde instellingen voor een recept te
standaardiseren. U zult merken dat u na verloop van tijd bij ieder recept telkens dezelfde
waarden/instellingen gebruikt. Dit zijn proces parameters die u maar weinig wijzigt. U brouwt
altijd hetzelfde volume…u kookt altijd even lang…Uw maïsschema is vrijwel altijd
hetzelfde…. Deze waarden kunt u hier instellen en bij een nieuwe recept worden deze dan
automatisch al ingevuld. Uiteraard kun u per recept deze waarden aanpassen.
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11.Programma instellingen : Voorraad

Indien u uw voorraad beheerd in Brouwvisie is het handig (of kan het handig zijn) om een
melding te krijgen als bepaalde grondstoffen bijna op zijn, zodat u weet dat u weer moet gaan
bestellen. Hier kun u dat instellen. Indien u Brouwvisie opstart en uw voorraad is bijna op
krijgt u een melding waarbij ook vermeld word hoeveel u nog op voorraad heeft….
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12.Programma instellingen : Kleur ijken

Bij het maken van een recept, bij het selecteren van mouten, wordt de berekende kleur in een
kleurvlak weer gegeven. Dit is de beoogde bierkleur. De kleur van dit vlak kan afhankelijk
zijn van uw beeldscherm. Indien u een referentie bier heeft waarvan u de kleur weet (of een
andere kleur referentie) dan kun u deze hier ‘ijken’ om zodoende een juiste kleur indicatie op
uw scherm te krijgen. De standaard instellingen klopt meestal al vrij goed…. Maar ijken kan
nooit kwaad.
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13.Programma instellingen : Tcontrol

Tcontrol is een programma dat gekoppeld kan worden aan een stukje hardware waarmee je de
vergisting van je bier kunt volgen. Dit programma genereert een logfile dit u naderhand aan
uw recept in Brouwvisie kunt koppelen. Zodoende kunt u in een grafische weergave in
Brouwvisie terug zien hoe de vergisting is verlopen. Tcontrol kun u op de volgende website
vinden :
https://sites.google.com/site/henielma/tcontrol
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14.Programma instellingen : Proefformulier

Bij het maken van een nieuw recept wordt er ook een record voor een proefnotitie gemaakt (u
kunt deze ook inzien via notities  proefnotities). Ten tijde van de ontwikkeling hiervan was
er discussie over de layout. Vandaar dat er 2 layouts zijn van het proefformulier. Hier kun u
dat instellen.
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15.Print instellingen : Recept print.

Wanneer u een recept afdrukt, krijgt u 4 (of meer) pagina’s met info over het recept. Het kan
natuurlijk zijn dat u lang niet alle informatie interessant vindt of gebruikt. Hier kunt u
instellen welke onderdelen voor u interessant zijn als u een recept afdrukt.

17

16.Menu instellingen

Brouwvisie is een zeer uitgebreid programma met vele mogelijkheden. Ook hier kunt u weer
van alles instellen. Indien u bepaalde menu-opties niet zichtbaar wilt hebben kunt u dat hier
instellen. Besef wel, dat je wellicht later opzoek gaat naar een functie die u wellicht heeft
uitgeschakeld… U kunt ‘m hier dan weer zichtbaar maken….
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