Nieuwsbrief 14 april 2016
ALLE GEBRUIKERS
1) Eind maart waren 966 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 872
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 74 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 10855 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”.
2) Eind mei of begin juni 2016 zullen we een nieuwe versie uitbrengen van SpecsPlaza.
Deze versie omvat een aantal inhoudelijke verbeteringen en een aantal maatregelen
om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. De voorbereidingen voor deze nieuwe
release zijn reeds gestart. We zullen de gebruikers in de volgende nieuwsbrief verder
informeren over de planning. We hebben er voor gekozen om in de komende release
geen veranderingen door te voeren die gevolgen hebben voor XML gebruikers.
Hieronder lichten we een aantal belangrijke aanpassingen toe:
a) Op het tabblad “Voedingswaarde” zullen de energiewaarden (kcal per 100 gram
en kJ per 100 gram) in het vervolg automatisch worden berekend uit de
gedeclareerde hoeveelheden voedingsstoffen (koolhydraten, polyolen (indien
aanwezig), eiwitten, vetten, salatrims (vetvervanger, indien aanwezig), alcohol
(ethanol, indien aanwezig), organische zuren (indien aanwezig) en vezels). Op het
moment dat de gebruiker de waarden voor deze voedingsstoffen heeft ingevuld en
voor “Opslaan” kiest berekent SpecsPlaza de bijbehorende energiewaarden. Een
gebruiker kan in de vakjes bij de energiewaarden in het vervolg dus zelf geen
waarden meer invullen. Aan bestaande gegevens wordt niets gewijzigd.
Herberekening vindt pas plaats als de gebruiker in het scherm “Voedingswaarden”
op “Opslaan” klikt. Bovenin het scherm verschijnt dan een melding dat de
energiewaarden berekend zijn uit de ingevulde waarden voor de voedingsstoffen.
Hiermee worden de gedeclareerde energiewaarden in overeenstemming gebracht
met de ingevulde waarden voor voedingsstoffen. Bij het insturen van gegevens
via XML lezen we nog wel de ingestuurde energiewaarden in. Hier vindt dus nog
geen berekening plaats. Indien dat gewenst is, kan dat op een later moment
alsnog worden aangepast.
b) Er blijken in de praktijk nog regelmatig problemen te zijn met de vermelding van
percentages in SpecsPlaza (zie ook nieuwsbrief 19 februari 2016 voor een nadere
toelichting). Om die reden gaan we een controle invoeren op het totale
percentage van bij een grondstof ingevoerde ingrediënten. Dit moet rond de
100% liggen. Wijkt het percentage meer dan 20% af (dus is het lager dan 80% of
hoger dan 120%), dan verschijnt een waarschuwing in het scherm. Een dergelijke
controle vond al plaats op productniveau voor het totale percentage van
ingevoerde ingrediënten (IGT) en grondstoffen (GSF), maar wordt nu dus ook op
het niveau van afzonderlijke grondstoffen (GSF) ingevoerd. De waarschuwing
heeft nog geen gevolgen voor het al dan niet kunnen valideren van de
specificatie.
c) In de praktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor de
Engelse vlag te kiezen om een specificatie in het Engels af te drukken. De keuze
voor de Engelse vlag dient echter vooral om de invoeropties voor anderstaligen te
vergemakkelijken. De vlagkeuze heeft geen invloed op de algemene taal van de
specificatie, omdat de tekst in vrije tekstvelden niet wordt vertaald. Alleen de
veldnamen en selectievelden worden omgezet in de andere taal. Er komt een pop1

up om de gebruiker hierop in twee talen te wijzen op het moment dat deze een
specificatie als PDF wil afdrukken.
d) Informatie in selectievelden (pull-down menu’s en velden waarin keuzes kunnen
worden aangevinkt) kan achterhaald raken. Door wetgeving zouden bijvoorbeeld
bepaalde (voedings)claims verboden kunnen worden of bepaalde typen
ladingdragers of certificaten zijn niet langer actueel. Landen kunnen door oorlogen
of geografische herindelingen verdwijnen. Microbiologische kenmerken zouden
geschrapt kunnen worden omdat de indeling van bepaalde organismen wijzigt. Op
dit moment is er voor veel van deze lijsten geen mogelijkheid om onderdelen te
inactiveren. Voor de lijsten waarvoor dit het meest van belang is wordt deze
mogelijkheid ingebouwd. Het inactiveren van een bepaald onderdeel betekent dat
het niet meer kan worden ingestuurd of via het scherm kan worden gekozen. Het
heeft geen directe gevolgen voor bestaande specificaties.
LEVERANCIERS VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN
3) De Servicedesk constateert een aantal onderwerpen dat regelmatig terugkeert op de
lijst met opmerkingen richting leveranciers:
a) Vergeet niet het autorisatietype in te vullen. Als er geen autorisatietype is
gekozen kunnen afnemers de specificaties niet lezen. Het autorisatietype kiest u
in het menu-onderdeel “Autorisatie” in de linker kant van het scherm.
b) Let er op dat de declaratienaam voldoet aan de wettelijke voorschriften. Deze
naam is de aanduiding voor een samengestelde grondstof die op het etiket wordt
vermeld. Uit de omschrijving moet de consument kunnen begrijpen om wat voor
product het gaat. U kunt de declaratienaam zelf niet wijzigen. U kunt de gewenste
declaratienaam en het betreffende artikelnummer mailen naar specsplaza@nbc.nl.
Wij passen deze dan voor u aan.
c) Kies in het onderdeel “Specificatie” bij het veld “Sorteer volgorde” altijd voor de
optie “Percentage, volgnummer” want sorteren op “Volgnummer” levert
problemen op bij het importeren van gegevens uit de database door de
etiketteringssoftware van de afnemer.
d) In het onderdeel “Declaraties” kan per ingrediënt de geografische oorsprong
worden aangegeven. Hierbij moet gekozen worden uit een voorgeprogrammeerde
lijst met landen en landcodes. Veel leveranciers hebben zelf een landsnaam
ingevoerd in het vakje wat bedoeld is voor een toelichting op de herkomst (vrij
tekstveld). Hierdoor staat de informatie op de verkeerde plaats op de specificatie
en is niet uniform. Wij raden u aan dit aan te passen.
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