Nieuwsbrief 30 mei 2016
ALLE GEBRUIKERS
1. Als er geen tegenbericht volgt, zal op dinsdagochtend 7 juni 2016 de vernieuwde
versie van de database worden overgezet. Naar verwachting zullen als gevolg hiervan
zowel de web applicatie als de web services gedurende op dat moment niet
beschikbaar zijn.
2. In aanvulling op de in de nieuwsbrief van 14 april jl. opgesomde aanpassingen zal
met deze release op verzoek van een aantal gebruikers ook het aantal karakters voor
het invoeren van artikelnamen worden verhoogd van 35 naar 70.
3. Eind april waren 975 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 883 bakkerijen.
In totaal waren er op dat moment 81 leveranciers met 1 of meer actieve specificaties
en 11080 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van zaken eind april
is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje “Over SpecsPlaza –
Wie doen er mee”.

LEVERANCIERS
4. Leveranciers die nieuwe verzoeken willen indienen voor opname van ingrediënten in
de lijst met uniforme ingrediëntenbenamingen dienen er op te letten dat ze – na het
invullen van het daarvoor bestemde formulier op de website – op de verzendknop
drukken (op pagina 2 van het formulier), anders komt het verzoek niet binnen bij
NBC en kan dus niet worden verwerkt. Op het moment dat het formulier bij NBC
binnenkomt ontvangt de gebruiker een bevestiging van de inzending. Deze
bevestiging is dus het bewijs van ontvangst.
5. 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.

