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I N  É É N  B A K K E R I J P A K K E T

Bake-it!



Alles in één pakket 
Met Bake-it heeft u uw gehele bedrijfsvoering in één 

pakket. Hierdoor hoeft u gegevens, zoals klantgegevens, 

prijsafspraken, artikelinformatie (inclusief ingrediënten, 

allergenen en voedingswaardes), reclames en 

bestellingen maar één keer in te voeren. Vervolgens 

vindt u deze gegevens overal terug waar u het nodig 

heeft: op de productielijsten, op de Cash-it kassa’s in de 

winkel, op de etiketten, op de webshop. Hierdoor heeft 

u geen dubbel werk meer en bespaart u veel tijd. 

Snel en eenvoudig 
U hoeft maar 1 ding te onthouden: “Het is simpel”. Onze 

software is gebruiksvriendelijk en u kunt snel aan de 

slag.

Geschikt voor iedere bakkerij
Bake-it bestaat uit verschillende modules en is daarom 

geschikt voor iedere ambachtelijke en industriële 

(banket)bakkerij. U kunt Bake-it zowel op één enkele pc 

gebruiken, als in een computernetwerk met meerdere 

gebruikers.

Bake-it is het meest complete en 

gebruiksvriendelijke softwarepakket 

voor de bakkerij, ontwikkeld door én 

voor bakkers. Met Bake-it bespaart 

u veel tijd met het verwerken van 

de dagelijkse bestellingen, het 

opstellen van de productielijsten 

en de facturatie. Zo houdt u perfect 

overzicht in uw organisatie.

Bake-it, het softwarepakket  
voor de bakkerij van nu,  
voor de bakkerij van morgen

Bake-it doet exact wat u van software kunt 

verwachten, het neemt u veel werk uit 

handen en voorkomt dubbel werk. Hierdoor 

houdt u meer tijd over voor uw ambacht. 

Bake-it is niet voor niets het meest gebruikte 

softwarepakket voor de bakkerij.

Bake-it!



Overzichtelijk orderscherm
Orders kunt u snel invoeren. U ziet alle dagen van 

de week in één order, waardoor u ook gemakkelijk 

voor meerdere dagen in die week orders kunt 

invoeren. Orders vanuit Cash-it (kassa) en 

EXTRAvestiging (webshop), worden automatisch 

ingelezen. Uiteraard houdt Bake-it direct rekening 

met prijsafspraken.

Productielijsten, verdeellijsten, 
statistieken 
Met het invoeren van de orders zorgt Bake-it geheel  

automatisch voor:

• Perfecte productielijsten

• Gebruiksvriendelijke verdeellijsten

• Duidelijke pakbonnen

• Overzichtelijke facturen

• Heldere statistieken

Automatische planning 
In de automatische planning stelt u de lijsten 

en overzichten in, die u dagelijks nodig heeft. 

Vervolgens kunt u alle lijsten achter elkaar 

afdrukken of versturen via e-mail. U kunt dit 

handmatig afdrukken, maar Bake-it kan dit ook 

automatisch doen op het door u gewenste tijdstip.

Debiteuren
Per debiteur kunt u uitgebreide prijsafspraken instellen. 

Ook kunt u meerdere afleveradressen koppelen aan de 

debiteur.

Artikelscherm    
U beheert uw artikelen, prijzen en reclames vanuit 

één scherm. U hoeft slechts op één plaats uw 

prijsverhogingen in te voeren en vervolgens zijn uw 

Cash-it kassa’s, etiketten, prijskaartjes en EXTRAvestiging 

Webshop direct aangepast. 

Receptbeheer en etiketten 
Via de module Calc-it registreert u uw recepten, 

ingrediënten, allergenen en voedingswaardes (via 

Specsplaza). Hiermee kunt u uw recepten calculeren 

en gemakkelijk de waren wettelijk vereiste etiketten 

afdrukken. Deze productinformatie is ook direct 

beschikbaar op de Cash-it kassa’s in de winkel en 

EXTRAvestiging Webshop.

Overzichtelijke lijsten, 
statistieken en facturen

Overzichtelijk order-
en artikelscherm
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Waarom Bake-it?
• Gebruiksvriendelijk 

•  Alles overzichtelijk in één pakket, geen dubbel werk

• Specialist in de bakkerijbranche

•  Complete automatisering van bestelling, produceren, 

afleveren en factureren

• Toepassing van de nieuwste technieken

• U kiest de modules die passen bij u bedrijf

•  Veel koppelingen met externe partijen, zoals 

Topbakkers, Specsplaza, EDI, boekhouding, 

verdeelsystemen, spaarsystemen, weegbunker

• Professionele ondersteuning via de helpdesk

Wij spreken uw taal
Als marktleider in bakkerij automatisering verstaan wij 

uw vak. Veel van onze medewerkers komen namelijk zelf 

uit het bakkersvak en weten precies waar u over praat. 

Uiteraard kunt u ook buiten kantooruren bij ons terecht 

voor ondersteuning.

Directe communicatie met winkel en 
webshop 
Met Bake-it in de backoffice beheert u vanaf kantoor uw 

Cash-it kassa’s en EXTRAvestiging Webshop. U bepaalt 

zelf welke artikelen er op uw Cash-it kassa en Webshop 

zichtbaar zijn, met de bijbehorende prijs, reclame, 

afbeelding, product- en allergenen informatie. In de 

Cash-it kassa kunnen uw medewerkers eenvoudig de 

bestellingen invoeren, waarna deze direct zichtbaar zijn 

op kantoor en ook automatisch worden meegenomen 

op de productlijsten. De bestellingen van klanten via de 

EXTRAvestiging Webshop worden dagelijks als orders 

ingelezen. Dus ook hier hoeft u niets meer aan te doen. 

Dit scheelt u veel tijd, u heeft geen invoerfouten meer 

en het bestelboek is niet meer nodig. 


