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Inleiding
Na installatie van BROdeLuxe2 wil je als gebruiker snel en efficiënt aan de gang met het programma. In dit
document worden een aantal suggesties aangereikt om na de installatie BROdeLuxe2 zo in te richten en
informatie te verschaffen dat de gebruiker het meeste profijt van zal hebben.

Werkwijze
Stap 1.
Start BROdeLuxe2 na installatie op. Bij de eerste keer dat BROdeLuxe2 opstart, zal aangegeven worden om de
opties te bekijken en naar eigen wens in te stellen. De default selecties zijn in het algemeen een goede keuze.
Aanbeveling is om de default selecties in eerste instantie aan te houden. De standaardteksten zouden al naar
eigen inzicht aangepast kunnen worden. Zie figuur 1a, 1b, 1c en 1d voor de default selecties van de Opties voor
tabbladen Algemeen, Bestanden, Recepten en GMail en FTP. De overige tabbladen volgen in stap 2.

Figuur 1a: Opties - Algemeen
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Figuur 1b: Opties - Bestanden

Figuur 1c: Opties - Recepten
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Figuur 1d: Opties – Gmail en FTP

De opties worden alle stuk voor stuk uitgelegd in de linker kant van het Optie scherm. In de Help file, te
bereiken via
of via menu Help – Help, staan alle opties ook verklaart. Klik na eventueel aanpassen van
de opties op OK om te op te slaan.
De tabbladen die nog niet bekeken zijn, Default Systeem Parameters, Default Brouw Water en Default
Brouwmeester komen in stap 2 aan bod.

Stap 2.
Voor het instellen van de opties in de tabbladen Default Systeem Parameters, Default Brouw Water en Default
Brouwmeester zijn extra stappen nodig. De info die in deze drie tabbladen worden getoond, komen uit de
BROdeLuxe2 data base (BROdeLuxe.mdb). We zullen dus eerst de corresponderende tabellen in de data base
moeten wijzigen om deze vervolgens weer in de Opties te kunnen selecteren.
Om de eigen brouwinstallatie als default aan te merken in Default Syseem Parameters, klik op menu DataBase
Beheer – Brouw Installaties… en voer de gegevens van de eigen brouwinstallatie in, in de tekst velden onder
Brouwinstallatie en klik op de knop Voeg Toe. De toegevoegde installatie zal nu als laatste regel in het
spreadsheetachtige Brouwinstallaties overzicht verschijnen, zie figuur 2a. In het spreadsheetachtige overzicht
zelf, kunnen er geen velden geredigeerd worden. Wil je een bestaande brouwinstallatie veranderen, selecteer
deze in het spreadsheetachtige overzicht, en de geselecteerde brouwinstallatie gegevens komen in de tekst
velden. Hier kunnen ze aangepast worden en geüpdate worden.
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Figuur 2a: DataBase Beheer – Brouw Installaties

Om Default Brouw Water in te stellen, gaan we op dezelfde manier aan het werk. Klik op menu DataBase
Beheer – Waterprofielen… en voeg het waterprofiel van het lokale waterleiding bedrijf toe als deze ontbreekt.
De benodigde informatie voor het waterprofiel is doorgaans te vinden op de website van het lokale
waterleidingbedrijf.
De ‘touch and feel’ van alle Data base achtige schermen zijn in BROdeLuxe2 gelijk. Zie figuur 2b.

Om de Default Brouwmeester toe te voegen, klik op menu DataBase Beheer – Brouwers… en voeg jezelf als
brouwer toe en eventueel andere medebrouwers. Dit is handig voor communicatie naar elkaar toe over
recepten uitgestuurd via BROdeLuxe2 omgeving. Zie figuur 2c.
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Figuur 2b: DataBase Beheer – Waterprofielen

Figuur 2b: DataBase Beheer – Brouwers
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Stap 3.
Open nu de Opties weer en open respectievelijk de tabbladen Default Systeem Parameters, Default Brouw
Water en Default Brouwmeester en selecteer de brouwinstallatie, waterprofiel en brouwmeester naar wens.

Stap 4.
Nu zijn de Opties naar wens ingesteld. Volgende stap is bekend worden met receptuur binnen BROdeLuxe2.
Het beste kan dit gedaan worden door een demo recept te laden en te bekijken. Open via menu Bestand –
Open het recept Demo Enkelbrouw.bro vanuit \\BROdeLuxe\Recipes\ map. Stap hierdoor door heen met
behulp van de Recept Wizard. Doe dit door op menu Recept – Recept Wizard… te klikken. Alle benodigde
schermen worden achtereenvolgens geopend. Bestudeer hoe de parameters zijn ingevuld en raadpleeg de
Help file indien nodig.

Stap 5.
Om meer BROdeLuxe Basis kennis op te doen, start de basis presentatie via menu Help – Snel Start – Algemeen
en ontdek de mogelijkheden binnen BROdeLuxe2.

Stap 6.
Tijd om bestaande recepten te bekijken? Open een recept vanuit Recept Suggestie of Public Library, zie figuur
3. Of natuurlijk een ander bestaand recept.
Figuur 3: Recept Suggestie en BROdeLuxe Public Library

Stap 7.
Tijd om een eigen recept te ontwikkelen?!
Open naast het demo recept een nieuw recept (menu Bestand – Nieuw Recept…) en componeer je eigen
meesterlijk bier recept. Doordat er meerdere recepten tegelijk geopend kunnen worden, kan het demo recept
als referentie gebruikt worden voor wat betreft het invullen van de gegevens.
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