
P U B L I S C O P I E

Automatisering en informatisering bieden de
bakker een mogelijkheid om beter om te
gaan met de toenemende druk. Zo is schaal-
vergroting in de sector een duidelijke trend,
terwijl het tegelijk almaar moeilijker is om
gemotiveerd personeel aan te trekken. “We
bieden daar een antwoord op”, zegt Marc
De Schaepmeester. “De bakker kent zijn
hele bedrijfsvoering uit het hoofd. Maar door
alle informatie en processen in een centraal
en geïntegreerd systeem onder te brengen,
kan iedereen in principe de rol van de bak-
ker overnemen. Hij kan dan met een gerust
hart een week op reis vertrekken, terwijl het
personeel de zaak perfect laat draaien. In
het kader van de schaalvergroting binnen de
sector is dat echt essentieel.” 

XerXes Software is gespecialiseerd in oplos-
singen voor de bakkerijsector. Het bedrijf
zorgt voor ondersteuning van alle facetten
van de bedrijfsvoering van een bakkerij: van
aankoop en productie, tot verkoop en uitle-
vering. “Integratie is daarbij heel belangrijk”,
zegt zaakvoerder Marc De Schaepmeester.
“Net zoals in de praktijk de verschillende
processen van de bakkerij aan elkaar vast-
hangen, zo is ook onze software opge-
bouwd.” XerXes voerde zelf de ontwikkeling
van de software uit. Het bedrijf kon daarbij
rekenen op de praktische ervaring van bak-
ker Stefan Maes uit Sint-Niklaas. Door soft-
ware-expertise en sectorkennis samen te
brengen, slaagde XerXes erin drie producten
te ontwikkelen die op de concrete behoeften
van de bakker inspelen: Prokas (kassasys-
teem), Probak (verkoopbeheer) en Protrac
(aankoop, tracering en kostprijsberekening).

Het kassasysteem Prokas vormt de basis-
functionaliteit van het aanbod van XerXes.
De medewerksters van de winkel kunnen
door elkaar gebruik maken van dezelfde pc-
kassa met aanraakscherm. Heel wat bakkers
zetten zo hun eerste stappen op het vlak van
informatisering. Marc De Schaepmeester:
“De software is heel intuïtief opgebouwd en
wijst eigenlijk zichzelf uit. Je hoeft geen pc-
ervaring te hebben om met Prokas te kun-
nen werken.” Het systeem laat onder meer
toe verkopen te groeperen op de ‘rekening’
van een klant, die dan – bijvoorbeeld één
keer per maand – voor alle aankopen een
factuur krijgt toegestuurd. Voor een zaak
met verschillende winkelpunten kan XerXes

het kassasysteem in een netwerk plaatsen,
zodat de zaakvoerder vanop afstand altijd
het overzicht bewaart over de verrichtingen
die in de verschillende winkels gebeuren.

TIJDWINST EN EFFICIËNTIE
Probak en Protrac gaan een paar stappen
verder. Integratie is hier het sleutelwoord.
Nemen we de verwerking van bestellingen als
voorbeeld. Wanneer de bestellingen in het
systeem zijn genoteerd, kan de bakker in het
systeem meteen de juiste productielijsten
opstellen. “Dat zorgt voor tijdwinst en voor
minder fouten”, legt Stefan Maes uit. “Ik hoef
niet langer een pak handgeschreven briefjes
met bestellingen uit te pluizen en over te
schrijven. Het systeem groepeert alles, bere-
kent de benodigde deegvolumes en stelt de
juiste baklijsten op.” De integratie kan zo ver
gaan dat het systeem ook de verkoopfactuur
automatisch genereert en meteen doorstuurt
naar de boekhouding van de bakker. “Ook
dat vermijdt het nodeloos overtikken van
gegevens. De bakker realiseert opnieuw tijd-
winst en sluit tikfouten uit, waardoor hij ook de
kosten voor zijn boekhouding verlaagt.

Dankzij de informatisering van zijn werkomgeving wint de bakker tijd en efficiëntie.

Door alle informatie in een centraal systeem te bundelen, is de bakker zelf bovendien

niet langer onmisbaar in zijn eigen zaak. Dat zorgt voor meer gemoedsrust: u weet dat

uw zaak perfect draait, ook wanneer u zelf even niet ter plaatse bent.
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