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 8 juni 2015
ALLE GEBRUIKERS
1. Begin mei waren 925 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza. Ook in april 2015 is het
aantal aangesloten bakkerijen verder toegenomen. Inmiddels zitten we op een groei
van 77% ten opzichte van een jaar geleden (811 bakkerijen)! Het aantal leveranciers
met 5 of meer actieve specificaties is vrijwel gelijk gebleven. Holland Meel is aan het
overzicht toegevoegd. Het totale overzicht met de stand van zaken op 1 mei 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 in totaal waren er 9766 actieve specificaties (een toename
van 2150 specificaties ten opzichte van het moment van overname).
2. Zonder tegenbericht zal dinsdagochtend 23 juni 2015 een vernieuwde versie van
SpecsPlaza geïnstalleeerd worden. Zowel de web applicatie als de web services zullen
daardoor tijdelijk niet beschikbaar zijn. 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.
LEVERANCIERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN
3. De Servicedesk SpecsPlaza constateert dat er nog regelmatig foute declaratienamen
worden gebruikt op specificaties. Het gebruik van een juiste declaratienaam is een
wettelijk voorschrift. Dit is de naam waaronder een samengestelde grondstof op het
etiket van een bakkerijproduct wordt vermeld. Dit mag geen fantasienaam of een
handelsnaam zijn. Het moet een wettelijk gereserveerde aanduiding zijn of een
gebruikelijke aanduiding of een goede omschrijving geven van het (samengestelde)
ingrediënt zodanig dat de consument begrijpt om wat voor product het gaat.
4. De Servicedesk SpecsPlaza voert verder een actievere communicatie met leveranciers
die hun specificaties laten controleren maar die onvoldoende doen met de
opmerkingen die geplaatst worden door de Servicedesk. Leveranciers zijn niet
verplicht om deze controle uit te laten voeren. Door de afnemers wordt dit wel gezien
als extra borging van de kwaliteit van de specificaties. Leveranciers die geen prijs
stellen op een dergelijke controle vragen we sowieso om dit via de mail te melden bij
de Servicedesk.

