Nieuwsbrief 19 februari 2016
ALLE GEBRUIKERS
1. Om onze service zo optimaal mogelijk te houden zullen we van zaterdag 27-02-2016
18.00 uur tot en met zondag 28-02-2016 18.00 uur groot onderhoud plegen op onze
servers. Tijdens het onderhoud zal de website www.specsplaza.nl niet te bereiken
zijn. Ook zal de XML koppeling tijdens dit onderhoud niet werkzaam zijn. We doen
onze uiterste best om het onderhoud zo kort mogelijk te houden.
2. Eind januari waren 956 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 864
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 73 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 10562 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van
zaken begin december is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje
“Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
3. Er blijken in de praktijk nog regelmatig problemen te zijn met de vermelding van
percentages in SpecsPlaza. Daarom is de gebruikershandleiding voor leveranciers van
grondstoffen op dit punt verder verduidelijkt (versie 15, februari 2016). In SpecsPlaza
kunnen zowel ingrediënten als grondstoffen worden ingevoerd. Een ingrediënt is een
enkelvoudige invoer. Een grondstof is samengesteld uit meerdere ingrediënten en/of
grondstoffen (bijvoorbeeld korstdeeg: bloem, boter, water, zout). Deze
ingrediënten/grondstoffen dienen binnen de grondstof weer gedeclareerd te worden.
Op deze manier kan een samenstelling meerdere niveaus hebben zoals in
onderstaand figuur is weergegeven.
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Op elk niveau hoort het totale percentage van de aanwezige ingrediënten en
grondstoffen ongeveer 100% te zijn. Door afronding is het mogelijk dat dit
percentage iets hoger of lager is (95-105%). Wanneer <1% wordt ingevuld ziet
de database dit als 0%, dus als dit vaak voorkomt kan de afwijking verder
oplopen. In de praktijk komt het nu echter voor dat er een grondstof met maar

1 ingrediënt wordt gedeclareerd (terwijl een grondstof dus uit minimaal 2
ingrediënten hoort te bestaan) en dat aan het betreffende ingrediënt een
percentage <1% wordt gekoppeld, wat ook niet hoort (want dit percentage zou
dan 100% moeten zijn).
Op dit moment wordt bij de scherminvoer een waarschuwing gegeven als het
totale percentage van ingrediënten en grondstoffen lager is dan 80 of hoger dan
120. Dit heeft echter geen gevolgen voor de validatie. Met de werkgroep
SpecsPlaza zal besproken worden of dit een validatiecriterium moet worden en zo
ja, waar de grenzen voor het afkeuren van een specificatie dan moeten liggen.
Ook zal worden nagegaan of het mogelijk is een controle op het aantal en het
percentage van de ingrediënten behorend bij een grondstof uit te voeren.

