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mogelijk een kasticket na verkoop nog te
veranderen of extra op te roepen. Voor
iedere geldtransfer is verantwoording
nodig. Opmerkelijk is dat Rudi zijn klanten
de mogelijkheid biedt om gegroepeerd te
betalen. Het winkelpersoneel schrijft de ver-
kopen bij op de rekening van de klant, die
daarna van de bakker wekelijks of maande-
lijks een factuur ontvangt. Het grote verschil
met de gangbare kassasystemen is echter
dat Prokas toelaat om via dezelfde pc-
kassa bestellingen te noteren. De klant kan
ervoor kiezen die bij de bestelling of bij de
ophaling te betalen, of het verschuldigde

Bakker Rudi zet in de Stationsstraat in
Hamme de zaak van zijn ouders verder. Na
een moeilijke periode maakte hij een duide-
lijke keuze. “Het was erop of eronder”, zegt
hij. “Mijn echtgenote Conny en ik hebben
toen beslist alle bijhuizen van de hand te
doen en ons volledig te concentreren op de
hoofdwinkel in Hamme.” Het uitgangspunt
was daarbij de klant zo veel mogelijk extra
service te bieden, en tegelijk de activiteiten
in de winkel zo veel mogelijk te stroomlij-
nen. Het gebruik van informaticaondersteu-
ning speelt daar een belangrijke rol bij.
Samen met Patisserie Stefan uit Sint-

Niklaas bedacht Rudi mee de structuur van
een softwareprogramma voor winkelbe-
heer. XerXes Software uit Nevele, dat
gespecialiseerd is in software voor de bak-
kerijsector, stond in voor de eigenlijke ont-
wikkeling van het pakket.

De basisfunctionaliteit van het pakket
bestaat uit een kassasysteem. De mede-
werksters van de winkel kunnen door
elkaar gebruik maken van dezelfde pc-
kassa met aanraakscherm. XerXes heeft
daarbij een sluitend systeem ontwikkeld
om diefstal uit te sluiten. Zo is het niet

Bakker Rudi uit Hamme kiest resoluut voor informatisering. Hij lag mee aan de basis van het winkelbeheerpakket

Prokas van leverancier XerXes Software.

Bakker Rudi uit Hamme kiest voor informatisering. “Hoe drukker het is in de zaak, hoe meer tijd ik win.”

Resoluut kiezen voor informatisering
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verpakking en of de bestelling al werd
betaald. “Handig daarbij is dat het sys-
teem rekening houdt met de scheiding
van soorten en aantallen producten:
boterkoeken en pistolets niet samen ver-
pakken, niet meer dan vijftien stuks per
zak, enzovoort.” De etiketten vereenvoudi-
gen de ophaling van de bestellingen. Het
blijkt ook een handig hulpmiddel om de
broodronde efficiënter te plannen. “Hoe
drukker het is, hoe meer tijd we besparen
dankzij Prokas”, aldus nog Rudi. “In de
eindejaarsperiode ging er vroeger heel
veel tijd naar het manueel verwerken van
alle bestellingen en het aanmaken van de
juiste productielijsten. Daarna was het
een heel karwei om alle bestellingen te
klasseren, om zo de ophaling ervan vlot te
laten verlopen. Dat zijn allemaal zaken
waar we ons nu nog nauwelijks zorgen
om hoeven te maken.”

bedrag bij te laten schrijven op zijn reke-
ning. Kiest hij voor betaling via overschrij-
ving, dan krijgt hij een overzicht van zijn
bestelling mee, met onderaan een ingevuld
overschrijvingsformulier dat het verschul-
digde bedrag vermeldt.

I NT ERNETBAKKER
Klanten plaatsen hun bestelling wanneer
ze in de winkel zijn, of ze geven de bestel-
ling telefonisch door. “Via het internet heb-
ben we nog een extra kanaal”, vertelt Rudi.
“We werken daarvoor met E-Bakker.be. Via
die site geeft de klant zijn bestelling volle-
dig zelf in, waarna het systeem die informa-
tie rechtstreeks importeert in Prokas.” Rudi
merkt dat een stuk van de telefonische
bestellingen naar het internet zijn verscho-
ven. “Het is een duidelijke trend dat de con-
sument het internet meer wil gebruiken,
ook om brood en patisserie te bestellen bij
zijn warme bakker. Daardoor komt er bij

ons in de winkel meer tijd vrij. Door zelf de
bestelling in te geven via E-Bakker neemt
de klant het winkelpersoneel een stukje
werk uit handen.” Via het internet neemt
Rudi bestellingen aan tussen 7 en 19 uur.
“Zo kan ik ’s avonds nog makkelijk de pro-
ductielijsten voorbereiden voor de volgen-
de dag. Het systeem houdt trouwens ook
rekening met sluitingsdagen en feestda-
gen. Zo vermijden we dat klanten bestellin-
gen zouden plaatsen op dagen dat de win-
kel gesloten is.”

Een belangrijk voordeel is dat het sys-
teem alle bestellingen groepeert. Een
bakker die met verschillende winkelpun-
ten werkt, krijgt zo een goed overzicht van
wat hij centraal moet produceren. Een-
maal de productie klaar, levert het sys-
teem etiketten af. Op iedere bestelling
kleeft de bakker een etiket dat de naam
van de klant vermeldt, de inhoud van de
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AUTOCONTROLE  ONDERSTEUNEN  MET  D E  PC
De pc is stilaan niet meer weg te denken uit het atelier van de bakker. Bubo2 Solutions uit Gent biedt een een-
voudige oplossing in verband met de verplichting op het vlak van autocontrole.

De software voor autocontrole helpt de bakker bij het nakomen van zijn verplichtingen. Ze laat toe om technische fiches op te stellen per
product, waarmee de bakker aan de door het FAVV opgelegde eisen rond de tracering van grondstoffen en de opsporing van allergenen
voldoet. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk receptfiches op te stellen voor de bakker zelf. Het programma van Bubo2 Solutions – trou-
wens ontwikkeld door de zoon van een bakker – draait offline op de pc van de bakker. Er is voor het gebruik ervan geen internetverbinding
nodig. Ook alle productfiches bevinden zich lokaal op de pc van de bakker. Dat sluit meteen een aantal veiligheidsrisico’s uit, op voorwaar-
de uiteraard dat de bakker regelmatig een back-up van zijn gegevens maakt… 
Het programma van Bubo2 Solutions is gratis beschikbaar voor een proefperiode van dertig dagen via www.bubo2solutions.be. Na de
proefperiode bedraagt de aankoopprijs 149 euro.
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