Software geïnstalleerd en wat nu
Gefeliciteerd, u heeft nu het etiketeringsprogramma geïnstalleerd n.a.v. het stappenplan op onze
website. Om goed te kunnen beginnen starten we met een lege database, hiervoor dient u de
volgende stappen te ondernemen:
Als u de software heeft opgestart ziet u een 4-blokkenscherm verschijnen:

U gaat nu met de muis naar de linker bovenkant (snel-start menu):

Hier kiest u voor de optie administratie. Dan klikt u op de optie database bewerken en dan krijgt u
de keuze lege database gevaarlijk!!!

Door het klikken hierop verwijdert u de demo-database en krijgt u een melding of u deze definitief
wilt verwijderen, dit graag bevestigen. U heeft nu de demo-database verwijderd.

Omdat de database nu niet is gevuld door bijvoorbeeld een grondstof of specificatie, maken wij nu
de belangrijkste grondstof aan, die niet in SpecsPlaza te vinden is. In kleine korte stappen leren wij u
water op te voeren als grondstof in de lege data-base:
U gaat weer naar het snel-start menu, optie administratie, productinformatie en links bovenin op
specificatie.

Vervolgens klikt u op het plusje links onderin beeld om een productgroep aan te maken met als
voorbeeld water en vult u de letter W in. Vervolgens klikt u in de kolom product onderaan op de plus
en typt u de tekst Water . U heeft nu een product toegevoegd.

Vervolgens gaat u naar Grondstof en maakt u een nieuw productgroep aan nl. Diversen en
vervolgens het product Water aan:

Nu we dit hebben gedaan, hoeven we alleen nog de samenstelling van water toe te voegen. U gaat
nu links bovenin naar het tabblad Samenstelling:

U selecteert op dit tabblad water door dubbel te klikken op het woord Water. Deze verplaatst zich
vervolgens naar de linkerkant van het scherm (samenstellingskolom) en vult hier 100% in.

Nu moet u het tabblad Voedingswaarde selecteren. Daarna klikt u op uitgebreid en zet alle
voedingswaarden op nul als u deze laatste stap heeft gedaan.

Dan naar Einde (rechts onderin) om vervolgens alle handelingen op te slaan.
Nu gaat u terug naar de website terug en download u het document volgende stap 2: activeren
specsplaza.

