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1. Inleiding
Brouwvisie Pro is ontwikkeld vanuit de thuisbrouwers versie. In deze versie, de Pro versie,
zijn functionaliteiten ingebouwd welke van toepassing (kunnen) zijn in een commerciële
brouwerij met een eigen installatie. Het doel is voornamelijk registratie en administratie van
gegevens mbt tot het brouwproces. De HACCP module is specifiek gemaakt om de flow van
het bier van gist/lagertank tot afvullen te volgen inclusief metingen en tussentijdse
handelingen. Het programma is configureerbaar zodat het geschikt is voor iedere brouwerij
ongeacht het volume. Het programma bevat geen koppelingen met andere software.

2. Instellingen / configuratie
Om goed met het programma te kunnen werken dient u het eerst te configureren via het
configuratiescherm van Brouwvisie. U dient uw brouwinstallatie in te voeren met de
bijbehorende gegevens

Daarna dient u alle gist/lager tanks in te voeren en eventuele items waarvan u een reiniging
zou willen kunnen registreren.
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Een Item van het type ‘Productie/bewerking’ kan altijd gereinigd worden, ongeacht de status.
Een item van het type ‘gisting/lagering’ kan alleen gereinigd en/of gedesinfecteerd worden
indien het de status ‘vies’ en ‘leeg’ heeft.
De reinigings middelen waarmee u werkt of combinaties daarvan dient u ook in te voeren. Als
u een reiniging doet en daarna meteen een desinfectie is het handig om dit in 1x te kunnen
registreren. U kunt zelf aangeven of een middel/combinatie alleen voor reiniging of
desinfectie is of voor allebei.
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Voor het afvullen kunt u hier aangeven welke flessen en fusten u gebruikt met het
bijbehorende volume.

Ook uw bier bewerkingen dient u aan te maken.

Een bierbewerking is altijd een bewerking waarbij het bier naar een andere tank wordt
gepompt. Dus een bewerking waarbij het bier in dezelfde tank blijft (Dry hoppen) hoeft u hier
niet aan te maken. Maar kunt u vermelden in het commentaar veld bij het bier.
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Voor een juiste berekening van de accijns, dient u deze gegevens te controleren op juistheid.
Indien de tarieven worden aangepast, dient u dit hier te wijzigen.

Deze instelling is wel belangrijk om naar te kijken !!

Indien u de HACCP voorraad gebruikt worden de gebruikte grondstoffen en de hoeveelheden
gekoppeld aan het brouwsel. Zodoende weet u altijd welke mout en hop u gebruikt heeft
(inclusief de lotnummers) bij welke batch (traceerbaarheid). U dient de grondstoffen dan ook
in te boeken, voorraad bij te werken en de juiste grondstoffen selecteren bij het
brouwsel/recept.
In u ‘Registratie tank reiniging’ niet wenst te gebruiken is een tank nadat deze is geleegd
altijd weer voorzien van de status, schoon !! en kan deze daarna meteen weer gekoppeld
worden aan een batch bier.
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3. Grondstof ontvangst en verwerking
Indien u uw voorraadbeheer (mout en hop eventueel gist) ook in Brouwvisie wilt doen, dan
dient u dat hier in te boeken. Indien u een nieuwe grondstof ontvangt voert u ‘m in en klikt u
op’voorraad bijwerken’. De actuele voorraad wordt dan bijgewerkt en staat in uw grondstof
tabel.

Het afboeken doet u in het recept op het eerste tabblad !
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Bij het tabblad verwerking komt dan automatisch te staan hoeveel van deze grondstof is
verwerkt in welk brouwsel.

Indien hier een afwijking in is, kun je een correctie toevoegen op het desbetreffende tabblad.
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4. Bierbewerking, een brouwsel koppelen aan een gist/lagertank
Als eerste dient u natuurlijk het recept in de recepten module ingevoerd te hebben. Daar kunt
u ook de gegevens van de brouwdag kwijt. Dat wordt in dit document niet behandeld.
In het onderdeel ‘Bierbewerking’ maakt u een nieuwe batch aan. Een batch kan meerdere
brouwsels bevatten indien uw gisttanks groter zijn dan de inhoud van uw brouwketels.

Klik hier op nieuw en voer de gegevens van deze batch in. Het is verstandig om het
batchnummer anders te nummeren dan de brouwsels. Per batch kunt u maximaal 6 brouwsels
koppelen (u doet dan 6 brouwsels in 1 tank.. ) De brouwnummers worden uit de recepten
tabel gehaald (recept kenmerk). Dus die moet wel eerst aanwezig zijn.
De geselecteerde tank kan alleen een tank zijn die schoon is, ‘Vieze’ tanks worden niet
getoond. Eventuele opmerkingen over deze batch kunt u hier ook kwijt.
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5. Bierbewerking, Een brouwsel afsplitsen
Zodra een batch bier in de gisttank zit is het mogelijk om deze, om wat voor reden dan ook, af
te splitsen. In dit geval wordt slechts een deel van de inhoud naar een andere tank over
gepompt. Het kan ook zijn dat de volledige inhoud van een tank wordt verdeeld over 2 andere
tanks. (in het geval dat de gisttank groter is dan de lagertanks). Dit gaat als volgt :
Selecteer de gewenst batch en ga naar het Tabblad ‘bier bewerkingen’

Klik op de knop ‘Gedeelte afsplitsen naar nieuwe batch’ en geef het volume aan dat
afgesplitst wordt en klik op OK

.
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Er is nu een nieuwe batch aangemaakt met de juiste gegevens overgenomen van de vorige
batch. Je dient hier wel een tank te selecteren !! en eventueel de naam van de batch aan te
passen.

Op deze batch kun je nu, indien gewenst, andere bewerkingen doen.
Bij de andere batch is er een bewerking aangemaakt.
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6. Het volgen van de vergisting

In het tabblad ‘Vergisting’ heeft u de mogelijkheid om de metingen van de vergisting in te
voeren. Ongetwijfeld zult u enkele malen een monster nemen. Per meting kun u ook
opmerkingen kwijt.
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7. Bierbewerkingen.

Indien een bier naar een andere tank wordt overgepompt of u voert een andere bewerking uit
waarbij het bier naar een andere tank wordt getransporteerd (filteren/centrifugeren of
pasteuriseren) dan kun u dat hier registreren. Er treed dan een bepaald verlies op, dus het
volume in de nieuwe tank is altijd lager.
Indien u een deel van het brouwsel wilt afsplitsen, omdat bijv uw lagertank kleiner is dan de
gisttank of u wilt een gedeelte apart ‘behandelen’ dan kan dat ook. Er wordt dan een nieuwe
batch aan gemaakt (ander nummer).
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8. Reiniging en desinfectie

Indien u de reiniging en desinfectie registreert dient u dat hier te doen. U dient alles in te
vullen, ook een pH waarde (fictief of gemeten). Dit is een soort van controle van een juiste
reiniging. In de praktijk zult u dit ongetwijfeld weinig doen…maar ‘formeel’ zou dit moeten.
Indien alles volgens procedure is verlopen dient u ook het vinkje onder aan te vinken. De tank
is dan klaar en het record kan daarna niet meer gewijzigd worden.
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9. Afvullen
Indien een tank gereed is om af te vullen, dan kunt u dat ook registreren. U gaat dan naar het
onderdeel afvullen, klik op nieuw en selecteert de tank waaruit u gaat afvullen. U kunt een
tank in 1x keer afvullen, maar ook in delen.

Indien u een tank hier heeft geselecteerd wordt deze bij bierbewerking rood gekleurd (in de
lijst onderin), en is ie daar niet meer aan te passen (velden zijn blauw).
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Indien de tank volledig is afgevuld en u heeft alles correct ingevoerd. Dan zet u een vinkje bij
de onderstaande optie. Hierna krijgt u een melding.

Deze melding is een soort van controle ! Weet u zeker dat alles correct is ingevuld, dan kun u
hier gewoon op ‘Ja’ klikken. Het record wordt afgesloten en de gegevens worden naar de
tabel afgevulde bieren gekopieerd.
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Via overzicht  Afgevulde bieren. Krijgt u onderstaande tabel te zien. Hierin ziet u de
afgevulde hoeveelheden met het bedrag accijns erbij.

Door een filter op deze tabel te zetten kun u de gewenste periode selecteren voor uw accijns
aangifte. Indien gewenst kunt u de gegevens afdrukken en/of exporteren naar een CSV
bestand zodat u deze in bijv excel kunt inlezen en de gegevens naar eigen inzien kunt
bewerken.

10.Tank in gebruik, maar niet aan een Brouwsel gekoppeld. Tank resetten
Brouwvisie is zeker niet 100% bug vrij, en soms gaan er dingen niet goed zonder dat het te
achterhalen is waar het niet goed ging. Zo kan het gebeuren (helaas) dat een tank ineens ‘in
gebruik’ is zonder dat er een brouwsel aan gekoppeld is.
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Via het configuratiescherm kunt u dan dit item weer resetten. Het desbetreffende item (in dit
geval gisttank 1) is dan weer beschikbaar.

11.Bierbatch rapportage
Nadat een brouwsel volledig is afgevuld, kun je hiervan een Rapportage afdrukken met alle
gegevens die je geregistreerd hebt. Dit kan handig zijn voor je papieren administratie, indien
gewenst.
Ga naar modules  Afdrukken en selecteer het onderdeel ‘Rapportages en overzichten’. Hier
zitten meerdere soorten “Rapportages”. Selecteer ‘Bierbatch rapportage’ en daarna de
bierbatch welke net is afgevuld. En daarna op afdrukken.
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De rapportage ziet er dan ongeveer zo uit

19

