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 23 januari 2015
ALLE GEBRUIKERS
1. Zonder tegenbericht zal op donderdagochtend 29 januari de vernieuwde versie
van de database worden overgezet. Naar verwachting zullen als gevolg hiervan zowel
de web applicatie als de web services gedurende deze ochtend niet beschikbaar zijn.
2. De vernieuwde versie bevat een aantal inhoudelijke verbeteringen en een aantal
maatregelen om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Deze aanpassingen zijn
toegelicht in de nieuwsbrieven van 10 november en 19 december 2014. Waar nodig
worden de gebruikershandleidingen hierop aangepast.
3. In december is het aantal aangesloten bakkers verder toegenomen. Inmiddels zitten
we op een groei van meer dan 52% ten opzichte van het begin van het jaar (ruim
690 bakkerijen)! Het aantal leveranciers met 5 of meer actieve specificaties is ook
weer toegenomen. Hoogenboom Benelux (onderdeel van de Barry Callebaut Group),
Kaashandel Noordhoek VOF, Koekjesbakkerij Veldt en PB Bake off special products
zijn (weer) aan de lijst toegevoegd. Het totale overzicht met de stand van zaken op
24 december is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje “Over
SpecsPlaza – Wie doen er mee”. In totaal waren er op dat moment 67 leveranciers
met 1 of meer actieve specificaties en 7978 actieve specificaties (een toename van
377 ten opzichte van 3 december).
4. Heeft u hulp of advies nodig bij het etiketteren? Adviseurs van NBC kunnen u een
helpende hand bieden. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Voor meer informatie en
inhoudelijke vragen kunt u terecht bij het kennisloket van NBC via kennis@nbc.nl of
telefoon 0317 471212.
LEVERANCIERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN
5. Nieuwe bakkerijen die zich aansluiten bij SpecsPlaza moeten geautoriseerd worden
voor de specificaties van de producten die zij afnemen. De leverancier is hiervoor
verantwoordelijk. Om dit proces zo snel en soepel als mogelijk te laten verlopen wil
de Servicdesk graag alle leveranciers per mail informeren over nieuwe bakkerijleden.
Bakkers hoeven dan niet individueel met de leverancier contact op te nemen. Wilt u
deze informatie niet per mail ontvangen, neem dan voor woensdag 4 februari contact
op met de Servicedesk via specsplaza@nbc.nl en laat weten welke alternatieve
methode u voorstelt.
BAKKERIJ SOFTWARE LEVERANCIERS
6. Met de nieuwe release zal de bakkerij software voor bepaalde ingrediënten meerdere
landen van oorsprong en bewerking gaan ontvangen. In de XSD definities was dat al
toegestaan, maar voor alle duidelijkheid vermelden we dit nogmaals.
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