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 19 juni 2015
ALLE GEBRUIKERS
1. Begin juni waren 933 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza. Ook in mei 2015 is het
aantal aangesloten bakkerijen verder toegenomen. Inmiddels zitten we op een groei
van 79% ten opzichte van een jaar geleden (818 bakkerijen)! Het aantal leveranciers
met 5 of meer actieve specificaties is ook weer toegenomen. Bakker Verbeek uit
Landgraaf, Buisman Ingredients BV en Dübör Nederland zijn aan het overzicht
toegevoegd. Het totale overzicht met de stand van zaken op 1 juni 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 9857 actieve specificaties (een toename van 2241 specificaties ten
opzichte van het moment van overname).
2. Op dinsdagochtend 23 juni 2015 rond 10:00 uur wordt de vernieuwde versie van
SpecsPlaza geïnstalleerd. Zowel de web applicatie als de web services zullen daardoor
tijdelijk niet beschikbaar zijn.
3. Momenteel wordt tweetaligheid van de website van SpecsPlaza voorbereid. Dat
betekent dat vermoedelijk aan het eind van de zomer de informatie op de website en
van daaraan gekoppelde documenten zowel in het Nederlands als in het Engels
beschikbaar zal zijn. In eerste instantie richten we ons daarmee vooral op
buitenlandse grondstofleveranciers. Op wat langere termijn zal mogelijk ook
informatie bestemd voor buitenlandse afnemers in het Engels vertaald worden.
LEVERANCIERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN
4. Graag wijzen wij leveranciers nogmaals op de mogelijkheid om verouderde versies
van productspecificaties te verwijderen en om producten uit het archief te
verwijderen. Dit kan alleen via de schermen worden geregeld, dus niet elektronisch.
In het menu “Producten” staat bij het overzicht van de “versies” van een bepaald
product een knop “oudere versies verwijderen”. Door hierop te klikken blijven alleen
de 3 meest recente versies van een specificatie behouden. Verder is in het menu
“Producten archief” ook een knop opgenomen om geselecteerde productspecificaties
te verwijderen. Het verwijderen van verouderde informatie komt de snelheid van de
database ten goede.

