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1. Inleiding
In Brouwvisie is het mogelijk om je voorraad bij te houden en af te boeken zodat je altijd een
overzicht hebt van wat je nog op voorraad hebt. In de Pro versie zit een ‘dubbel’ voorraad
systeem waarbij er ook nog wordt bijgehouden welke partij mout bij welk brouwsel is
gebruikt volgens het FIFO systeem. In dit document wordt uitgelegd het deze dienen te
werken.

2. Grondstof Ontvangst in de Pro versie
In de pro versie dient u de grondstoffen die u ontvangt in te boeken.

In dit scherm kun u alle gegevens invoeren die van toepassing zijn op de desbetreffende
grondstof. Als alle gegevens juist zijn ingevoerd dient u het onderste vinkje aan te vinken.
Daarna kunt u dmv de knop ‘Voorraad bijwerken’ de voorraad bijwerken.
U krijgt dan deze melding.
De grondstof is nu opgevoerd
in de voorraad.
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In de mout tabel is deze mout ook opgevoerd. In deze tabel kunt u ook nog de kilo prijs
toevoegen. Bij het maken van een recept wordt dan de prijs berekend van de gebruikte
hoeveelheden.

3. Handmatig opvoeren van de voorraad
In de Brouwvisie (beide versies) kun je de voorraad ook handmatig opvoeren. Je dient dit te
doen via Grondstofbeheer. Om een record aan te passen dien je eerst op wijzigen te klikken !!
Je kunt daarna het vinkje ‘op voorraad’ aan kikken en de voorraad met alle gegevens
opvoeren. Indien u klaar bent, weer even op ‘opslaan’ klikken

4. Afboeken van de voorraad/verwerking grondstoffen
Nadat een recept is gebrouwen dient u het van de voorraad af te boeken. Dit doet u in de
recepten module. Op het eerste tabblad zit een sectie met diverse opties, waaronder ook een
optie om de voorraad af te boeken.

Indien de voorraad op is of op een negatief getal uit zou komen krijgt u hiervan een melding
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Eerst dient u te bevestigen dat u wenst door te gaan met deze procedure

Indien een grondstof niet toereikend is of op is… krijgt u deze melding :

U kunt hier gewoon op ‘Ja’ klikken. Klikt u op ‘Nee’ dan zult u een negatieve voorraad
krijgen.

Indien u gebruikt maakt van de Pro versie dient u onderstaande optie aan te hebben staan
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Na het afboeken van een recept zult u bij verwerking in de HACCP module een extra record
zien bij de gebruikte grondstoffen.

Hier ziet u dat de gebruikte hoeveelheid grondstof van deze batch is gekoppeld aan het
recept/brouwsel en er ook staat hoeveel er nog over is.
Indien nodig (om wat voor een reden ook) kun u dit ook handmatig doen…

5. Correctie van de voorraad (Brouwvisie Pro)
Er zullen ongetwijfeld gevallen zijn waardoor de voorraad niet meer klopt, omdat een
hoeveelheid grondstof ‘verloren’ gaat…of om andere redenen. Hiervoor is dus het blad
correctie. Indien er zo iets voordoet, zowel een verloren hoeveelheid als een toevoeging van
de hoeveelheid. Na het invoeren dien u te klikken op de knop voorraad bijwerken.

6

6. Overzicht van huidige voorraad.
Uiteraard wilt u af en toe controleren/inzien wat uw huidige voorraad is. Dat kan via het menu
overzichten
via dit menu kunt u
ook alle andere
overzichten krijgen.
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In het grondstof overzicht zijn de diverse soorten grondstof gescheiden door een kleur.
Uiteraard kunt u deze ook afdrukken.

7. Voorraad melding bij opstarten
In het configuratiescherm van Brouwvisie kunt u instellen dat u een melding krijgt als u
voorraad begint op te raken.

U kunt de hoeveelheden zelf aangeven. Dit zijn totalen van alle grondstoffen, dus niet per
grondstof instelbaar. Bij het opstarten van Brouwvisie krijgt u dan een melding dit er alsvolgt
uit kan zien.
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In dit scherm worden dan uw huidige voorraden weer gegevens zodat u weet dat u weer moet
(kunt) bestellen.
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