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 13 februari 2015
ALLE GEBRUIKERS
1. De planning is om in 2015 maximaal 2 nieuwe releases van SpecsPlaza uit te
brengen. Deze releases staan gepland voor de maanden juni en november.
Verbeterpunten worden verzameld, geprioriteerd en gebudgetteerd en aan de hand
daarvan wordt bepaald of een nieuwe release noodzakelijk is en zo ja, welke punten
daarin worden meegenomen. Op dit moment staat al vast dat er in juni een nieuwe
release zal komen.
2. De gebruikershandleidingen voor leveranciers en afnemers zijn in januari 2015
aangepast zodat alle nieuwe opties van de release van december 2014 / januari 2015
daarin beschreven worden. Deze gebruikershandleidingen zijn te benaderen via de
website www.specsplaza.nl, kopje gebruikershandleidingen.
3. In januari 2015 is het aantal aangesloten bakkerijen verder toegenomen. Inmiddels
zitten we op een groei van meer dan 67% ten opzichte van een jaar geleden (765
bakkerijen)! Het aantal leveranciers met 5 of meer actieve specificaties is ook weer
toegenomen. Akzo en Dobla zijn aan de lijst toegevoegd. Het totale overzicht met de
stand van zaken op 6 februari 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
77 leveranciers met 1 of meer actieve specificaties en 8630 actieve specificaties (een
toename van bijna 1100 specificaties ten opzichte van het moment van overname).
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. In de Werkgroep SpecsPlaza is geconstateerd dat de huidige rekenregel voor
additieven niet functioneert. Niet de bakker of de bakkerijsoftware, maar de
grondstofleverancier moet de rekenregel toepassen. Bovendien was de huidige
rekenregel beperkt tot maximaal 4 additieven met dezelfde functie. In de praktijk
blijkt het voor te komen dat er meer dan 4 additieven met dezelfde functie in een
product voorkomen. Om die reden is de rekenregel voor additieven in samengestelde
grondstoffen aangepast. De nieuwe tekst is te vinden in de Bijlage van de
gebruikershandleiding voor leveranciers (zie punt 2).
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