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 Archivering - 4 november 2014
1. Zoals aangekondigd zijn vandaag alle artikelen gearchiveerd waarvan op de actieve
specificatie niet alle verplichte velden waren ingevuld volgens de afspraken die
gemaakt zijn voor 1 juni 2014. Deze artikelen kunnen pas weer gedownload worden
uit SpecsPlaza nadat de specificatie aangepast en opnieuw gevalideerd is 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 voldeden nog 1532 van de 7779 actieve specificatie niet aan alle
afspraken.
3. Op 4 november vertoonden 1177 van de 8035 actieve specificaties één of meerdere
afwijkingen. Er is dus een duidelijke positieve trend waarneembaar naar een
toenemend aantal actieve specificaties (dus producten) en een afnemend aantal
afwijkende specificaties. Vanaf heden voldoen dus alle actieve specificaties in de
database aan de afspraken die gemaakt zijn voor 1 juni.
4. Bij de controle op 4 november bleek dat 5 nieuwe leveranciers 1 of meer specificaties
hebben toegevoegd aan SpecsPlaza (in onderstaand schema groengedrukt
aangegeven met (N)). In totaal komen we dan op een lijst van 43 leveranciers
waarvan alle verplichte velden op de actieve specificaties zijn ingevuld. Dat betekent
dat er in de maand oktober nog eens 10 reeds bestaande leveranciers aan deze lijst
toegevoegd konden worden (ook groen gedrukt, maar dan zonder (N)):























AB Mauri (voorheen GB Plange)
Akzo Nobel
Bak Speciaal
Bakeplus
Bakkerij van Diermen (N)
Broer Bakkerijgrondstoffen
Buisman Ingrediënts
Comeba Food Service (N)
Contined
CSM Benelux
Damco bakkerijgrondstoffen
Dawn Foods
Decora Food Products
Dekom
Do-it
Dossche Mills
Frizzy
Fruitbedrijf van den Bosch (N)
Goemans Versbakkerij
Gourmand
Hessing Fruit
Ireks























Koekjesbakkerij Veldt
Koopmans meel
Krijger Molenaars
Kuma Eersel (N)
Kwekkeboom conditorei (N)
Lodewijckx
Mecco Ingrediënt
Meneba
Polak specerijen
Procema
Prodilijn
Sonneveld Group
Stolp International
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

Van belang voor de afnemers (bakkers):








Met deze stap en alle ontwikkelingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en
nog steeds plaatsvinden, is het heel belangrijk dat u uw bakkerijsoftwarepakket
regelmatig opnieuw laat synchroniseren met de database om nieuwe en aangepaste
informatie op te halen.
Maak voor het maken van etiketten bij voorkeur gebruik van de meest recente
(actieve) versie van een specificatie. Check wel – als een product al lang in het
magazijn ligt – of deze informatie ook inderdaad van toepassing is op dit (oude)
product.
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een nieuwe versie van een specificatie wordt
gemaakt. Dit betekent dus niet altijd dat de samenstelling van een product is
veranderd of dat er nieuwe informatie is over allergenen. De productinformatie kan
door de leverancier bijvoorbeeld ook specifieker ingevuld worden (bijvoorbeeld meer
voedingswaarde-gegevens, informatie over het land van herkomst enzovoort).
Informatie van gearchiveerde producten is niet meer beschikbaar voor u totdat de
leverancier het product opnieuw valideert. Mist u op of na 4 november informatie
over bepaalde producten, ga dan na als volgt te werk:






Check of de leverancier op de lijst staat van producenten die hun specificaties
100% op orde hadden (zie pagina 1). Is dit het geval, dan is er dus geen sprake
van archivering.
Staat de leverancier niet op deze lijst, dan zijn dus 1 of meer producten van deze
leverancier in het archief terecht gekomen omdat de informatie op het etiket bij
gebruik van deze informatie mogelijk onvolledig of onjuist zou zijn. De informatie
voldeed dan niet aan de voor 1 juni 2014 gemaakte afspraken.
Check of u via uw etiketteringssoftware kunt achterhalen of het product
gearchiveerd is.
Wij hebben leveranciers ook verzocht hun afnemers te informeren over de
gearchiveerde producten. Heeft u aan het eind van deze week geen informatie
ontvangen, neem dan contact op met de leverancier. Met behulp van de Emailfunctie in het afnemersoverzicht (u kunt hiervoor een willekeurige specificatie
van deze leverancier gebruiken) kunt u de leverancier vragen de specificatie van
het product dat u mist in SpecsPlaza uit het archief te halen en te valideren.

Van belang voor de leveranciers:


Artikelnummers zijn van cruciaal belang voor de afnemer. De combinatie
artikelnummer – leverancier is namelijk uniek voor elk artikel en van cruciaal belang
voor het elektronisch overhalen van gegevens over een artikel. Als u een artikel
opnieuw invoert en daaraan een ander artikelnummer meegeeft is de afnemer zijn
koppeling met het betreffende artikel dus kwijt. Er moet dan handmatig een nieuwe
koppeling worden gemaakt en dat is heel veel (uitzoek)werk. Mocht het om wat voor
reden dan ook nodig zijn een artikelnummer aan te passen, informeer dan uw
afnemers hierover. Geef aan welke artikelen een nieuw nummer hebben gekregen en
wat de oude en de nieuwe nummers zijn.

