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1. Algemeen
Het gebruik van profielen icm met profiel synchronisatie kan erg handig zijn voor gebruikers
die recepten maken, die ze ooit nog eens willen brouwen, maar nog niet weten wanneer.
Eigenlijk wil je voor het standaard profiel alle recepten op volgorde van brouwen houden
(ikke in ieder geval wel) om zodoende het overzicht te houden van je reeds gebrouwen
recepten.

2. Een nieuw profiel aanmaken
Een profiel in Brouwvisie is eigenlijk gewoon een andere omgeving, waarbij alle gegevens in
een andere datamap worden opgeslagen. Het standaard profiel gebruikt de map
“…/Brouwvisie/data “. Een nieuw profiel aanmaken is vrij simpel.
Ga naar Bestanden  Profielen. Het onderstaand scherm verschijnt. Het standaard profiel
bestaat reeds en dien je niet te wijzigen of te verwijderen (dit zou niet moeten kunnen). Klik
hier op “Nieuw” En vul een korte naam in voor het nieuwe profiel en desnoods een
omschrijving voor dit profiel. Klik daarna op “Opslaan”.
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Dit zou er als volgt uit kunnen zien :

Er is nu alleen nog maar een record aangemaakt. Klik op “profiel aanmaken” om het profiel
daadwerkelijk aan te maken. Je ziet dan heel kort (fractie van een seconde) een schermpje
verschijnen en weer verdwijnen. De map is nu aangemaakt, en de Default bestanden, die bij
BrouwVisie worden meegeleverd worden in de nieuwe profiel map gekopieerd.
Door nu op “profiel selecteren” te klikken wordt het profiel geselecteerd. !
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Rechts onderin het Brouwvisie scherm kun je zien welk profiel er geselecteerd is.

De omgeving dient nog wel opnieuw ingesteld te worden (gegevens Brouwinstallatie e.d) en
dan kun je ermee aan de slag.

3. Profiel synchroniseren
Indien je nu in het nieuwe profiel recepten hebt ontwikkeld die je wilt gaan brouwen kun je
die simpel van het ene naar het andere profiel kopiëren. Dit gaat als volgt
Ga naar Bestanden  Profiel synchronisatie. Je krijgt nu onderstaand scherm

Selecteer nu bij Profiel 1 Het standaard profiel en bij Profiel 2 het nieuwe profiel (andersom
mag natuurlijk ook).
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Het scherm ziet er nu zo uit, en je kunt nu recepten uitwisselen tussen de beide profielen.

Deze actie kan vanuit ieder profiel gedaan worden !!
Na het kopiëren van een recept dien je het nog wel even na te kijken en desnoods bij te
stellen, er kunnen kleine (afronding) verschillen in zitten.
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