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 16 april 2015
ALLE GEBRUIKERS
1. Begin april waren 919 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza. Het moment dat de
1000e gebruiker die zich aanmeldt zal bijzondere aandacht krijgen. Dat zou een
prachtige mijlpaal zijn!! Ook in maart 2015 is het aantal aangesloten bakkerijen
verder toegenomen. Inmiddels zitten we op een groei van 76% ten opzichte van een
jaar geleden (804 bakkerijen)! Het aantal leveranciers met 5 of meer actieve
specificaties is ook weer toegenomen. Grensland Zuivel en Weko Eiproducten zijn aan
de lijst toegevoegd. Het totale overzicht met de stand van zaken op 1 april 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 76 leveranciers met 1 of meer
actieve specificaties en 9507 actieve specificaties (een toename van bijna 1900
specificaties ten opzichte van het moment van overname).
2. In juni 2015 zullen we weer een nieuwe versie uitbrengen van SpecsPlaza. Deze
versie bevat een aantal inhoudelijke verbeteringen en een aantal maatregelen om de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Hieronder lichten we de voor de gebruikers van
belang zijnde aanpassingen toe:
a. De invoermogelijkheden voor verpakkingen worden verruimd zodat eenzelfde
verpakkingsvorm straks meerder malen kan worden gebruikt.
b. Er komt een hulpmiddel waarmee het zoutgehalte kan worden berekend uit de
hoeveelheid natrium.
c. Boven Engelstalige specificaties wordt een Engelstalig SpecsPlaza logo
vermeld.
3. De kwestie rond het al dan niet zichtbaar zijn van percentages in het kader van de
KWID vermelding willen we oplossen door leveranciers de mogelijkheid te geven op
ingrediëntniveau vast te leggen of een percentage wel of niet inzichtelijk mag zijn
voor de afnemer. Op dit moment kan in SpecsPlaza alléén op niveau van
productversie worden aangeven of percentages van de ingrediënten inzichtelijk
mogen zijn (alles of niets dus). Dit is dus een grote aanpassing die bovendien
vergaande consequenties heeft voor de scherminvoer en de software voor het
insturen met XML en ophalen van de XML. Daar is meer tijd voor nodig. We streven
er naar dit onderdeel met de najaar release van SpecsPlaza te realiseren. We zullen
de softwareleveranciers afzonderlijk informeren over de geplande aanpassingen.
LEVERANCIERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN
4. De handleiding voor leveranciers van bakkerijgrondstoffen is op het punt van de
LEDA-allergenen aangepast (versie 12). Er stond namelijk dat het niet verplicht was
om eventuele kruiscontaminatie te vermelden. Omdat de aanwezigheid van LEDA
allergenen alleen op productniveau vermeld hoeft te worden zijn er echter maar 3
keuzes (aanwezig = contains; afwezig = free from; kruiscontaminatie = may
contain). Kruiscontaminatie heeft daardoor bij LEDA allergenen een andere status dan
bij wettelijke allergenen. Deze status is verduidelijkt. Is er mogelijk sprake van
kruiscontaminatie, dan is het dus van belang dit voor LEDA wel in te vullen.
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