


Uniek recepturensysteem gelinkt aan 
FoodDESK productenfiche-databank  

 
Bereken in 2 minuten de allergenen, ingrediënten en 

voedingswaarden van een bereiding 
 

…en koppel dit aan 
labelers, kassasystemen, weegschalen, webwinkel, applicaties, etc..  



Probleemstelling 
 

Alle fiches  
opvragen / analyseren / 

oplijsten / in excel plaatsen 



Manueel alle allergenen, ingrediënten, 
voedingswaarden berekenen ?? 

FoodDESK 

In 2 minuten 
allergenen + ingrediënten + sporen + 

voedingswaarden (2017) berekend 

 

NU 



NU 

FoodDESK 

Eerst alle fiches opvragen bij de fabrikanten 
(100-den producten) 

Databank met meer dan 13000 productenfiches.  
 

(enkel producten die door onze klanten worden gebruikt) 

 



Ik mis een productfiche…. 
 

NU 

FoodDESK 

Uw product niet teruggevonden?  
Wij vragen deze op + digitaliseren + fixen 

 

 

 



Fabrikant wijzigt de samenstelling?  
→ fiches terug bovenhalen en berekenen 

 

NU 

FoodDESK 

Uw bereiding wordt steeds automatisch geupdate! 
 

 



U heeft een nieuwe 
leverancier/nieuw product? 

 

NU 

FoodDESK 

In 20 seconden gefixed en geupdate 
in alle bereidingen 

 

 



Ik heb geen tijd en geen zin... uitbesteden? 
 

NU 

FoodDESK 

Bespaar tijd en vooral geld 
INCLUSIEF support en expertise 

 

 

 

 





Export PDF 



Toon de ALLERGENEN 

direct via 

 







Recepturen-fiche (PDF) 



Productfiche (PDF) 

All-‐in	  beheersysteem	  +	  DATABANK	  

	  

Incl	  koppeling	  met:	  

Infobalie	  /	  Tablet	  	  

Webwinkel-‐module	  

Kassasystemen	  

labeler	  

Weegschalen	  

...	  





-- PRIMEUR -- 
NIEUWE WEBWINKEL-module! 





PLANNING 2016 

 

Kostprijsberekening 

ism BAKKERSVLAANDEREN 

HACCP 

ism Quality Partner 



Kortom... 

➔  FoodDESK	  is	  gelinkt	  aan	  een	  eigen	  databank	  (880+	  fabrikanten!)	  

➔  Klanten	  kunnen	  direct	  allergenen	  raadplegen	  (tablet/infobalie)	  

➔  Gekoppeld	  aan	  tal	  van	  plaCormen	  (webwinkel/kassasystemen/weegschalen/labeler/…)	  

➔  Correcte	  eEkeFering	  op	  uw	  voorverpakte	  voeding	  

➔  Afprintbaar	  op	  eigen	  labeler	  (geen	  aparte	  aankoop)	  	  

➔  Uitgebreide	  webwinkel-‐module	  (www.onlinebestelsysteem.net)	  

➔  Herkenbaar	  kwaliteitslabel	  (klanten)	  

➔  Reeds	  meer	  dan	  280	  tevreden	  klanten	  

➔  TOTAALPAKKET	  

➔  GEEN	  LANGE	  TERMIJN	  CONTRACT!	  	  

	  



Meer info? 

www.fooddesk.be 

info@fooddesk.be 

 

of contacteer ons voor een afspraak waar wij het 

systeem verder zullen toelichten. Deze afspraak is 

VRIJBLIJVEND en duurt ongeveer 45 min. 

 
Check ook:  

www.onlinebestelsysteem.be 
www.TV-reclameschermen.be 

www.haccp.be (binnenkort online) 

www.kostprijsberekening.be (binnenkort online) 

 

 




