
Nemmere at  
bestille varer

Nye, smarte funktioner i CBP Premium Pro

Det populære bagerprogram CBP Premium 
Pro bliver løbende opgraderet med nye funk-
tioner, der gør hverdagen i bageriet lettere. 

De seneste opgraderinger i Premium Pro er direkte varebestilling og 
søgning efter opskrifter, herunder dem, du finder i SPRØD.

Bestil varer direkte fra CBP Premium Pro
Med den seneste opgradering er det blevet muligt at:

•  Bestille en opskrift og modtage de nødvendige råvarer.

•  Du kan også bestille varer direkte fra produktionsmodulet (modu-
let i CBP Premium Pro, der viser, hvor meget der skal produceres 
på en dag/uge/måned).

Dine bestillinger fra CBP Premium Pro bliver øjeblikkeligt opdateret 
i webshoppen, så du i kurven på webshoppen kan se, om bestillin-
ger kommer fra CBP Premium Pro eller er tastet i webshoppen.

Find opskrifter fra SPRØD
Den anden nyhed er, at du nemt kan søge i vores mere end 1.800 
opskrifter og overføre dem, du ønsker, til din egen samling. 

Du kan finde opskrifter, også dem fra SPRØD, via billeder, kategorier 
eller en søgetekst (fx ”Skærgårdsrugbrød”). Det er nemt at sortere 
i søgeresultaterne, eksempelvis hvis du ønsker opskrifter uden 
særlige allergener. 
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Jeg kan ikke forestille mig  
en hverdag uden

– Vi er meget glade for CBP Premium Pro og 
bruger det konstant. Alle vores opskrifter er 
lagt ind, og det betyder, at vi har nem adgang 
til varedeklarationer, oplysninger om allergener, 
næringsindhold og hvad vi ellers skal have styr på 
som bagerforretning. Personalet ved, hvor de kan 
finde oplysningerne, når kunderne spørger, så de 
ikke skal fare rundt og lede efter mig eller Ulrik.

– Det at kunne printe deklarationer ud letter også 
vores hverdag meget. Vi sender varer ud til fire 
brugser, så der skal laves mange mærkater hver 
eneste dag, men vi skal blot trykke på en knap, så 
kører det. 

– En tredje stor fordel ved CBP Premium Pro er 
kalkulationerne. Vi har fået klarhed over, hvad vi 
bruger af råvarer og arbejdstid på produkterne, 
og det har hjulpet os til at blive skarpe på såvel 
ressourceforbruget som prissætningen. Kalkulati-
onsværktøjet er nemt at bruge og gør det muligt 
at finindstille de små tandhjul i forretningen, som 
samlet set har stor indflydelse på økonomien. 

– Vi bruger CBP Premium Pro til så mange 
opgaver, at jeg har svært ved at forestille mig 
en hverdag uden. Umuligt at undvære, hvis du 
spørger mig!

Betina Bach
Bach’eriet, Allingåbro
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Med disse opgraderinger af  
CBP Premium Pro er vejen fra opskrift 

til råvarebestilling blevet endnu kortere. 
Du skal blot følge disse fire enkle trin:

Premium Pro gør en kæmpe forskel

– For nylig skiftede vi til CBP, og det har været den helt rigtige 
beslutning. Kombinationen af gode råvarer til fornuftige priser, en 
tiltalende distriktschef, en dygtig marketingafdeling og så CBP 
Premium Pro er lige det, vi har brug for.

– Før CBP Premium Pro brugte vi rigtig meget tid på at holde styr 
på opskrifter, næringsdeklarationer, etiketter osv. Nu har vi lagt de 
fleste opskrifter ind, og vi kan printe korrekte mærkater ud, når vi 
har behov for det. Jeg begyndte med småkagerne, for dem sæl-
ger vi mange af, og vores etiketter så helt ærligt ikke for smarte 
ud. Nu spiller vores småkageæsker 100 % med vores logo og alle 
de oplysninger, loven kræver.

– Det var lettere end frygtet at komme i gang. Frank fra CBP kom 
forbi og viste os, hvordan vi skulle lægge opskrifterne ind, og 
efter lidt aftenarbejde fra min side var vi pludselig kommet langt. 

– Etiketterne er kun én af CBP Premium Pros mange fordele. 
Kalkulationsværktøjet er utroligt stærkt, fordi vi nu kan ramme 
den rigtige pris helt fra begyndelsen, når vi lægger et produkt 
ind. Det giver os sikkerhed for, at vi tjener nok på de brød og 
kager, vi sælger. Programmet hjælper os også med at planlægge 
vores indkøb bedre. Vi har fået et godt overblik over, hvad vi skal 
bruge, så vi kan købe ind i større mængder og således få bedre 
rabatter og i sidste ende en bedre økonomi.

– Alt i alt må jeg sige, at det har været givtigt og lærerigt at  
komme i gang med Premium Pro. Især print af mærkater og 
kalkulationsværktøjet gør en kæmpe forskel for os.

Kim K. Hansen
Rømø Bageri

Nemt fra idé til bestilling
 Find opskriften i vores  
bibliotek i CBP Premium Pro

Overfør opskriften  
til din egen samling

Bestil råvarer TIL DET  
ØNSKEDE ANTAL PRODUKTER

GODKEND DIN KURV  
I WEBSHOPPEN
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