Met ingang van 1 januari 2014 heeft NBC het beheer van de databank SpecsPlaza overgenomen
van het Productschap Akkerbouw. Daarmee zijn zowel de helpdesk als de backoffice van
SpecsPlaza bij NBC ondergebracht. De huisstijl en het logo van SpecsPlaza zijn daarmee ook
aangepast.

Nieuwsbrief 3 november 2014
Er is weer een aantal belangrijke zaken te melden over Specsplaza:
1. Morgen - 4 november 2014 - worden alle artikelen gearchiveerd waarvan op de
actieve specificatie niet alle verplichte velden zijn ingevuld volgens de afspraken die
gemaakt waren voor 1 juni 2014. Dat betekent dat de betreffende artikelen pas weer
gedownload kunnen worden uit SpecsPlaza op het moment dat de specificatie
aangepast en opnieuw gevalideerd wordt door de leverancier. Daarbij wordt
automatisch gecheckt of alle verplichte velden zijn ingevuld. De leveranciers worden
individueel geïnformeerd over welke artikelen zijn gearchiveerd en gevraagd om ook
hun afnemers hiervan op de hoogte te stellen.
2. Op 3 oktober 2014 werd voor het laatst onderzocht of de actieve specificaties aan alle
nieuwe verplichtingen voldoen. Alle leveranciers zijn ook toen weer individueel
geïnformeerd over de resultaten van deze audit. Bij die controle bleek dat de
specificaties van 31 leveranciers voor 100% in orde waren. Dat betekent dat er in de
maand september 7 nieuwe leveranciers aan deze lijst toegevoegd konden worden
(groen gedrukt). Het betreft de specificaties van:

















AB Mauri (voorheen GB Plange)
Akzo Nobel
Broer Bakkerijgrondstoffen
Buisman Ingrediënts
CSM Benelux BV
Dawn Foods
Decora Food Products
Dekom BV
Dossche Mills
Frizzy
Goemans Versbakkerij
Gourmand
Hessing Fruit
Ireks
Krijger Molenaars
Koekjesbakkerij Veldt

















Lodewijckx
Mecco Ingrediënt
Meneba
Polak specerijen
Procema
Prodilijn
Stolp International BV
VAMO producten voor de bakkerij
Van der Mey
Van der Pol en Zonen
Van Roemburg
VS Apple Industries
Waddenmolen ’t Hoogeland
(voorheen Ranks Meel)
Weko Eiproducten
Zeelandia Doeleman

3. Achter de schermen wordt hard gewerkt om ook de overige specificaties 100% op
orde te krijgen en de meeste leveranciers maken hiermee goede vorderingen.
De specificaties van Sonneveld, Damco, Do-it en Klaas de Poel staan op een afwijking
van maximaal 1%. Puratos en Koopmans waren op 3 oktober zo ver dat maximaal
3% van de specificaties nog afwijkingen vertoont. Op 4 november zal er weer een lijst
opgesteld worden van leveranciers die per die datum hun specificaties 100% op orde
hebben.
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In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de vorderingen op de
verschillende verplichte onderdelen:
Aantal afwijkende
specs 26 juni
(%)
[aantal lev.]
Gewichts %
ingrediënten niet
vermeld
Bronvermelding
plantaardige
olie/vet ontbreekt
Wettelijke
suballergenen
öntbreken
LeDa allergenen
ontbreken
Voedingswaarde:
verplicht
onderdeel
ontbreekt
Totaal aantal
actieve
specificaties
Aantal afwijkende
specificaties

549
(7)
[31 van 69]
1102
(15)
[33 van 69]
3365
(45)
[39 van 69]
3038
(40)
[51 van 69]
2697
(36)
[50 van 69]

Aantal
afwijkende
specs 30 juni
(%)
[aantal lev.]
547
(7)
[29 van 69]
1102
(15)
[33 van 69]
1704
(23)
[37 van 69]
3028
(40)
[51 van 69]
2616
(35)
[49 van 69]

Aantal
afwijkende
specs 24 juli
(%)
[aantal lev.]
470
(6)
[27 van 67]
660
(9)
[29 van 67]
1013
(13)
[32 van 67]
1556
(21)
[45 van 67]
1920
(25)
[42 van 67]

Aantal
afwijkende
specs 1 sept
(%)
[aantal lev.]
419
(5)
[23 van 68]
541
(7)
[23 van 68]
800
(10)
[26 van 68]
1150
(15)
[41 van 68]
1558
(20)
[38 van 68]

Aantal
afwijkende
specs 3 okt
(%)
[aantal lev.]
345
(4)
[22 van 70]
379
(5)
[21 van 70]
553
(7)
[24 van 70]
834
(11)
[36 van 70]
1244
(16)
[36 van 70]

7537

7527

7590

7704

7779

5378

4133

2530

1909

1532

4. Het aantal bakkers met een abonnement op SpecsPlaza is in de eerste 9 maanden na
de overname van SpecsPlaza met meer dan 27% toegenomen.
5. De automatische omzetting van de allergenen spelt en kamut naar het allergeen
tarwe is nog even uitgesteld, omdat is gebleken dat dit onderdeel meer voorbereiding
vereist dan eerst werd gedacht. Het plan is om die omzetting wel nog in november uit
te voeren en dan in alle specificaties (dus in actieve, niet actieve en ook in
gearchiveerde specificaties). Gebruikers zullen tijdig worden geïnformeerd over de
datum waarop deze omzetting zal plaatsvinden.
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