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1.0

Installeren

De installatie van de calculatiesoftware gebeurd online door TFC-Services. Na de installatie
wordt u op gang geholpen om de inrichting en invulling van de calculatiesoftware te starten.

2.0

Om te beginnen

Na het opstarten van het programma TFC- Software komt u in het startscherm. Boven in de
systeembalk vindt u de knoppen voor de diverse toepassingen. Op het basisscherm vindt u de
modules welke TFC heeft ontwikkeld en beschikbaar zijn voor de klanten. Wanneer u op één van
deze buttons klikt, dan komt u in het onderliggende programma. Indien u voor 1 of meerdere
programma’s een licentie heeft dan is de tekst helder blauw gekleurd. In onderstaand voorbeeld is
er dus geen licentie op de webwinkel module.

2.1 Openingsscherm calculatie

2.2 Opstart handelingen
Na installatie van de software moeten de volgende stappen doorlopen worden:
A.

Aanmaken stamgegevens
De gegevens van de gebruiker moeten vastgelegd worden via Algemeen en
stamgegevens.

Onderhoud

B.

Inrichten plu-bestand
Achtereenvolgens moeten de hoofdgroepen, subgroepen en de Plu's worden vastgelegd
via Algemeen en Onderhoud plu's.
Bij de plu's is het van belang dat de gegevens voor het maken van calculaties goed
worden vastgelegd.

C.

Aanmaken grondstoffen en recepturen
Achtereenvolgens moeten de grondstoffen en de recepturen worden vastgelegd via
Algemeen en Onderhoud.
Bij de grondstoffen kunnen de prijs en de SIW opgegeven worden. Het aanmaken van een
receptuur wordt uitgebreid beschreven.

D.

Testen diverse calculaties
De diverse calculatiemogelijkheden moeten getest worden. Dit kan door eerst een
voorbeeld op het scherm op te vragen en daarna
op de printer afdrukken.

2.3 Opstartscherm
Boven in de blauwe balk ziet u het versienummer van de software. In dit voorbeeld TFCSoftware versie (15.9.1)
Controleer regelmatig op onze website www.tfc-services.nl of er nieuwe updates beschikbaar
zijn. Indien u twijfelt over het versienummer bel dan de helpdesk.
Het opstartscherm kent diverse functies. Boven in de taakbalk staan onder de knoppen Systeem,
Algemeen, Calculatie en Help alle functies gesplitst weergegeven.

De meest gebruikte functies staan midden op het scherm onder de grote blauwe knoppen.
Voorbeeld
U kunt dus wanneer u Plu's wilt toevoegen klikken op de taakbalk op Algemeen en vervolgens op
Plu's. Maar u kunt ook direct klikken op de blauwe knop Plu op het midden scherm. U krijgt dan
exact dezelfde functie te zien.

3 Plu's
De plu's zijn de belangrijkste bouwstenen van de calculatiemodule en alle andere modules van de
TFC-Software. Via dit keuzemenu kunnen de diverse plu's worden aangemaakt en gewijzigd. Als
er een kassakoppeling is, dan worden de wijzigingen opgeslagen zodat deze wijzigingen naar de
kassa's kunnen worden gezonden.
Het invoerscherm ziet er als volgt uit :
Het scherm is opgedeeld in de volgende hoofdfuncties (zie gele vakken):

3.1 Algemeen PLU’s
Hier worden de algemene gegevens van de plu vastgelegd. De hier ingegeven omschrijving wordt
op het ook prijskaartje afgedrukt.
De hier ingevoerde plu-gegevens worden ook gebruikt voor koppeling naar kassa's en bij de
facturerings en calculatie module.
Aan de hand van Kostprijs, Perc. SIW en Verkoopprijs wordt een Brutowinst perc. berekend.
Deze berekening van Kostprijs naar Verk.prijs incl. Btw ziet er in dit voorbeeld als volgt uit:
Kostprijs
Brutowinst 61.14 %
SIW 6%
Verkoopprijs incl. btw

6,00

17,41

Deze verkoopprijs vult u dan aan de rechterzijde in bij het gele vakje “prijs”. Dit kan een kg., 100
gram of stuksprijs zijn etc.
Kassa
Bij een kassakoppeling kan hier worden aangegeven of een plu wel of niet op de kassa voorkomt,
en een aantal aanvullende specifieke kassa-items.
Etiketten
Voor het doorsturen van de ingrediëntengegevens naar de kassa en eventueel afdrukken op
speciale productstikkers kunnen hier de etikettekst en de THT-gegevens worden ingebracht.
Verder is er aan de rechterkant van het scherm een controle-gedeelte met een aantal knoppen.
Deze zijn:
3.2 Receptuur stamgegevens
Hier worden de zaken ingebracht welke van belang zijn voor de diverse recepturen (zie voorbeeld
hieronder).

Zoeken
Er wordt een zoekscherm getoond waarmee een plu op omschrijving kan worden opgezocht.
Hiervoor kan (een gedeelte) van de omschrijving worden ingegeven en worden de plu's getoond
die hieraan voldoen. Vervolgens kan de juiste plu geselecteerd worden.
Zoeken op tekst
Er wordt een zoekscherm getoond waarin de omschrijving van tekstgedeeltes voorkomen. De
ingaven van de tekstgedeeltes mag in willekeurige volgorde zijn.
B.v. er moet een plu 'Bloemkool Holl. groot' gezocht worden, er kan dan ingevoerd worden
bloemkool of Hollands of groot in het zoekveld. In alle drie de gevallen zal het product zichtbaar
worden.
Nieuw
Via deze knop kan er een nieuwe plu worden aangemaakt. Er verschijnt een plu-nummer in het
invoergedeelte. Dit is het 1e vrije plu-nummer, maar deze mag overschreven worden door een
ander plu-nummer. Na invoer van de nieuwe gegevens, moeten deze worden opgeslagen door de
Opslaan-knop. Bij het klikken op de Annuleerknop worden de gegevens niet opgeslagen.
Wijzigen
De gegevens van een plu welke op het scherm staat kunnen gewijzigd worden door op de knop
“wijzigen” te klikken en vervolgens de gegevens te wijzigen. Daarna moeten deze opslagen
worden via de Opslaan-knop.
Verwijderen
De plu welke op het scherm staat kan via deze knop verwijderd worden. Als er in het systeem bij
voorbeeld bij andere modules nog statistische gegevens aan dit nummer hangen, of het nummer
komt voor op kassa's, dan mag deze niet verwijderd worden.
Opslaan
De gegevens op het scherm worden gecontroleerd en opgeslagen.
Annuleren
De eventueel ingevoerde of gewijzigde gegevens op het scherm worden niet opgeslagen.
Afsluiten
Het programma wordt afgesloten.

4.0 Grondstoffen
Via een selectiescherm kan er een afdruk van de ingevoerde grondstoffen worden gemaakt.

Het invoerscherm ziet er als volgt uit:

Voorbeeldlijst (zie hierboven)
U ziet als eerste de ingegeven selectiecode (dit moet een eigengemaakte unieke code zijn) daarna:
- de complete naam van het product.
- de door u ingevoerde snij en indroogverliezen in %
- gewicht per eenheid in grammen.
- en de inkoopprijs van het onbewerkte product (dus excl. snij en indroogverliezen)

5.0 Calculatie
Via de menukeuze 'Calculatie' wordt er een keuzemenu getoond, van waaruit de recepturen
kunnen worden aangemaakt, gecalculeerd en afgedrukt.

6.0 Receptuur
In receptuur kunt u een nieuw recept aanmaken. Alvorens u dat doet moet u eerst in onderhoud
plu's een artikel aanmaken waar deze receptuur naar verwijst. Uiteraard kunt u ook een bestaand
artikel uit de plu lijst oproepen waar u nog geen receptuur en calculatie van hebt gemaakt.

Door op de knop "nieuw” te klikken krijgt u een leeg invoerscherm in beeld. Of door linksboven
het plu nummer in te toetsten of op het handje klikken kunt u een plu selecteren waarvan u een
calculatie wilt gaan maken. Vergeet ook niet het rechter scherm in te vullen.
U dient ook nog een loonkosten tarief per uur in te stellen. Dit gebeurd in het opstartscherm van
TFC-Software. Bij de stamgegevens op het tabblad financieel kunt u het uurtarief wijzigen.
Standaard staat dit bedrag op 0,50 cent per minuut (is 30 euro kostprijs loon).

6.1 Receptuur aanmaken
Door te dubbelklikken op het linker witte vlak in het ingrediënten invulscherm komt u
automatisch in het grondstoffenbestand en kunt u de grondstoffen voor het recept selecteren.
Staat de grondstof er niet bij dan zult u deze eerst moet opnemen in het grondstoffenbestand.

Door de 1e letter(s) van het gewenste product in te voeren maakt het programma automatische de
juiste selectie uit de grondstoffenlijst. en zet, wanneer u de betreffende grondstof aanklikt deze in
het gele vlak. Vervolgens kunt u de hoeveelheid in grammen invullen. Kies voor de opbouw van
het recept een standaard hoeveelheid van het eindproduct, bijvoorbeeld 1 , 5 of 10 kilogram.
Met de navigatieknoppen (rode pijl, handje of blauwe pijl) kunt u door het scherm navigeren om
te controleren waar u met de invoer bent gebleven. In de totaalkolom komt uiteindelijk het totale
gewicht van het recept in beeld.
Let op !
De gewichten die worden ingevuld zijn de schone gewichten dus waar de snij en
indroogverliezen al zijn afgehaald. Het programma rekent zelf op basis van de door u aangegeven
s.i.w. percentages per product in het grondstoffenbestand hoeveel ongeschoond product u straks
nodig heeft.
Recept
In het rechter witte vlak kunt u een beschrijving invoeren van het recept. Ook zaken als HACCP
en andere zaken kunt u hier invoeren. U kunt dan later voor het personeel in de productie deze
receptuur met grondstoffenlijst uitprinten.
Wijzigen
Door op de knop "wijzigen te drukken kunt u een bestaande receptuur aanpassen. N.B. Indien de
prijzen in het grondstoffenbestand worden gewijzigd zullen deze prijzen automatisch worden

aangepast in de receptuur, dus ook in de calculatie.
Verwijderen
Met de kop "verwijderen" wordt het recept verwijderd
Opslaan
Met de knop "opslaan" wordt de calculatie in het bestand bewaard.
Annuleren
Met de knop "annuleren" wordt het recept niet bewaard.
6.2 Productielijst
Met de knop "productielijst" kunt u een productielijst printen of op het scherm laten tonen. Indien
u voor productielijst kiest zal er geen calculatie zichtbaar zijn maar alleen de afweeglijst
grondstoffen en de bereidingswijze van de receptuur.

U kunt deze op het scherm bekijken en/of afdrukken.

Op de productielijst staat links de ingrediënten met daarnaast het ongeschoond gewicht.
Daarnaast staan de dervingen in % per product en aan de rechterzijde de netto gewichten per
product. Omdat we bij de plu kenmerken aan de rechterzijde het verpakkingsgewicht hebben
aangegeven (250 gram) en we bij de calculatie 20 stuks hebben opgegeven berekend de software
automatisch de benodigde ingrediënten.

7.0 Calculatie PLU 1047
Met de knop "calculatie" kunt u een calculatie printen of op het scherm laten tonen.

In het PLU bestand is bij dit artikel ingevuld dat de verkoopeenheid bestaat uit een bakje van 250
gram. Bij het opgeven van een calculatie van een bestaand artikel kunt u opgeven hoeveel bakjes
u van dit artikel wilt maken. Het calculatieprogramma zal automatisch de grondstoffen bereken
die u nodig heeft voor de door u opgegeven hoeveelheid. In bovenstaand voorbeeld zijn dit dus
20 bakjes van 250 gram.

8. 0 Afdrukken
Met de knop "afdrukken recepten" kunt u een recept afdrukken om te archiveren.
U kunt een aantal recepten tegelijk printen door aan te geven tussen welke range moet worden
afgedrukt.
Wilt u alleen het recept afdrukken van Plu 1047 afdrukken dan vult u het scherm als volgt in:

Vervolgens kunt u kiezen of u het recept eerst op het beeldscherm wilt zien of om het gelijk te
printen.
Met de knop "uitvoeren" wordt de gekozen opdracht uitgevoerd.
Menu afrukken

In dit menu kunt u de plu’s, hoofd en subgroepen afdrukken maar ook een grondstoffenlijst.

