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1. Algemeen
Brouwvisie Pro heeft een bepaalde workflow om zodoende op de juiste manier te werken. Als
commerciële brouwerij kun je hier van afwijken..iedereen gebruikt het programma zoals
hij/zij wenst. Echter is het programma gebaseerd op deze workflow en blijkt dat dit niet voor
iedereen nog duidelijk is. Daarom in deze handleiding de workflow zoals ik (de
programmeur) deze bedoelt heb. Indien je deze workflow volgt zul je merken dat het
programma nog best wel prettig werkt en je er je voordeel mee kunt doen.

2. Grondstof Ontvangst en verwerking
Als eerste dien je natuurlijk je grondstoffen te bestellen en deze via de HACCP module in te
voeren. Zorg daarna dat de voorraad wordt bijgewerkt zodat ze op voorraad staan in de
grondstoftabellen.

Via overzichten  Huidige voorraad kun je zien wat de actuele voorraad is van je
grondstoffen
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3. Recept en invoeren meetgegevens tijdens het brouwen
Nu kun je het recept gaan invoeren en desgewenst tijdens de brouwdag/brouwsessie je
meetgegevens invoeren.
Tijdens het maischen kun je bij iedere stap de pH, Brix begin v/d maisstap en brix eind van de
maisstap invoeren. Zodoende volg je het versuikerings traject en weet je zeker dat deze goed
verloop, en kun je nog bijsturen (maischtijden aanpassen) indien gewenst of nodig.
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Tijdens het filteren kun je in dit scherm de meetwaarden (Brix en pH) invoeren van je uitloop
(wort) van je filterkuip. Hieraan kun je zien of het filteren/spoelen goed verloop en of je een
goed rendement zult behalen. Ook de pH is hier van belang…tijdens het filteren zal deze
oplopen. Deze mag niet boven de 6 uitkomen !!!
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Na het filtreren wordt er gekookt. Voor en na het koken kun je wederom meetwaarden
invoeren zoals de Brix begin koken, volume voor koken en de pH van de wort voor koken.
Ook einde kook kun je deze gemeten waarden invoeren. Deze waarden worden uiteraard
berekend, maar meten is weten !! Dus een meting ter controle is aan te raden.

Tijdens het koken (indien je begin koken even op start klikt) zal het programma een alarm
geven voor de hopgiften !!
Na het koken, kun je eventueel nog gebruik maken van de timers voor de wirlpool en het
koelen, zodat je ook weet hoe lang deze stappen duren.
Het recept is nu “af” . Via het eerste tabblad basis dienen de grondstoffen nog wel even van
de voorraad te worden afgeboekt !! Verdere stappen worden in de HACCP module
afgehandeld.
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4. Registratie tank reiniging
Het bier is gebrouwen en zit in een vergisting tank. Nu dien je dus in Brouwvisie het
Brouwsel te koppelen aan een tank. Hiervoor moet de tank wel gereinigd zijn (registratie).

Deze gisttank is nu beschikbaar om er een batch (1 of meerdere brouwsels) aan te koppelen.
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5. Bierbatch koppelen aan een gisttank
De tank is gereinigd en kan nu aan een bier batch gekoppeld worden. Aan een bierbatch
kunnen maximaal 6 brouwsels gekoppeld worden. Het totaal volume en het gemiddelde
stamwort dien je handmatig in te vullen. Zodra het bier is uitvergist, dien je hier ook het Eind
SG/Plato in te vullen.
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6. Volgen/bijhouden van de vergisting
Tijdens de vergisting kun je metingen registreren en deze worden gekoppeld aan je bier batch.
Je kunt zoveel metingen aan je batch koppelen als gewenst.
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7. Bier bewerkingen
Als hier bier “klaar” is, dwz vrijwel uitvergist, dan wordt het bier vaak nog
overgepompt/gedrukt naar een andere tank of er worden bewerkingen op het bier gedaan zoals
centrifugeren of pasteuriseren. Dit kun u ook hier registreren. Bij iedere bewerking dient het
bier naar een andere tank te gaan, anders kunt u het hier niet op deze manier vastleggen en
zult u het als aantekening/opmerking moeten noteren.
Het is ook mogelijk om een deel af te splitsen. Er zijn brouwerijen die gisttanks hebben van
20 of 30 HL hebben en lagertanks van 10 HL hebben, of het bier in vaten doen. Je zult dan de
batch moeten splitsen. Je maakt dan van een deel weer een andere/nieuwe batch.

In het scherm van de bierbatch wordt nu de huidige tank waar het bier in zet weergegeven met
daarbij het huidige volume.
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8. Afvullen van het bier
Nu het bier klaar is kan het worden afgevuld.

Indien de tank leeg is en alles correct is afgevuld en genoteerd, vink je het “afvullen volgens
procedure uitgevoerd” aan. De afgevulde hoeveelheden worden dan toegevoegd aan de lijst
van ‘Afgevulde bieren’ inclusief de berekende accijnzen.
Klik hier op ja als alles correct is afgerond. Heet record kan hierna niet meer gewijzigd
worden.
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Overzichten  Afgevulde bieren
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9. Bierbatch Rapportage afdrukken
Nu dit is afgerond kun je een rapportage van het bier afdrukken via de Module Afdrukken 
Rapportages en overzichten. Selecteer de laatste optie (Bierbatch rapportage). Selecteer
daarna de des betreffende bierbatch (alleen de volledig afgeronde brouwsels staan in deze
lijst). En klik op afdrukken

Je krijgt nu een compleet overzicht van deze bierbatch voor uw administratie. Het “proces” is
nu volledig afgerond.
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10. Gegevens naar de geschiedenis verplaatsen
Nu alles is afgerond zijn de gegevens niet meer te wijzigen. De gegevens in de HACCP
module kun je nu naar de “geschiedenis” verplaatsen. Zodat ze niet meer in deze schermpjes
voorkomen, maar de gegevens nog wel te raadplegen zijn. In de “geschiedenis” zijn er geen
onderlinge koppelingen meer..
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