Nieuwsbrief 15 november 2016
ALLE GEBRUIKERS
1. Zonder tegenbericht zal op dinsdagochtend 29 november 2016 de vernieuwde
versie van de database worden overgezet. Naar verwachting zullen als gevolg hiervan
zowel de web applicatie als de web services gedurende deze ochtend niet beschikbaar
zijn.
2. De veranderingen zijn in de nieuwsbrief van september gecommuniceerd.
3. Eind oktober waren 992 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 899
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 78 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 10395 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van
zaken eind oktober is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje
“Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
4. Door stijging van diverse kosten waaronder loonkosten als gevolg van CAO afspraken
en inkoopkosten bij toeleveranciers (prijsindexaties) zijn wij genoodzaakt met ingang
van 1 januari 2017 een indexatie door te voeren van 2% op de abonnementstarieven
voor SpecsPlaza. Een overzicht van de nieuwe tarieven vindt u hieronder.
Tarieven SpecsPlaza 2017 (exclusief BTW)
Leveranciers
Houder van 75 of minder specificaties
Houder van meer dan 75 specificaties

€ 207
€ 419

Producten-export functie (nieuw) - zie punt 6 voor meer informatie

€ 100

Industriële bakkerijen
Per vestiging (tot een maximum van 5 vestigingen)
+ Leveranciersfunctionaliteit (5-75 specificaties)
+ Leveranciersfunctionaliteit (>75 specificaties)

€ 240
€ 102
€ 419

Ambachtelijke bakkerijen, franchiseorganisaties en scholen
Ambacht 2 verkooppunten of minder
€ 117
Ambacht 3 – 10 verkooppunten
€ 160
Ambacht 11 – 20 verkooppunten
€ 202
Ambacht > 20 verkooppunten
€ 240
Franchiseorganisatie: € 240 + tarief ambacht gebaseerd op aantal winkels
Onderwijsinstelling
€ 117
+ Leveranciersfunctionaliteit (5-75 specificaties)
+ Leveranciersfunctionaliteit (>75 specificaties)

1

€ 102
€ 419

LEVERANCIERS
5. Externe partijen die toegang krijgen tot de webservice (XML) van SpecsPlaza tekenen
een geheimhoudingsverklaring. De toegangsrechten worden jaarlijks beoordeeld. In
dat kader verzoeken wij alle grondstofleveranciers om NBC via de Servicedesk
specsplaza@nbc.nl schriftelijk te informeren indien bestaande toegangsrechten
moeten worden opgeheven. Dit is van toepassing op partijen waarmee geen zaken
meer wordt gedaan.
6. Met de nieuwe release wordt ook een optie geïntroduceerd om (tegen een meerprijs
van 100 euro per jaar) een CSV-bestand (Excel formaat) met informatie over de
ingrediënten van actieve specificaties te exporteren. In het bestand staat het
artikelnummer, de artikelnaam, de declaratienaam, de naam van de producent, of het
artikel in de overzichtslijst staat, of het percentage inzichtelijk is, hoe de ingrediënten
zijn gesorteerd, wat de ingangsdatum en de einddatum is van het artikel, wat het
volgnummer is van het ingrediënt in de declaratie en of het om een GSF (grondstof)
of IGT (ingrediënt) gaat. Per ingrediënt wordt de naam vermeld inclusief de eventuele
functie of diersoort die van toepassing is, de ingrediëntcode en de hoeveelheid van
het ingrediënt en eventuele specifieke kenmerken. Verder wordt per ingrediënt
vermeld of de wettelijke allergenen aan- of afwezig zijn en – indien ingevuld – wat
het vochtgehalte, vetgehalte en type vet van het ingrediënt is. Deze nieuwe optie
maakt het eenvoudiger om informatie over producten en ingrediënten uit de database
op te zoeken, te sorteren en te groeperen. Geïnteresseerden kunnen in de
testomgeving nagaan of de optie voor hun bedrijf toegevoegde waarde biedt, door via
de Servicedesk een testaccount aan te vragen (specsplaza@nbc.nl).
7. 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. Er worden nog steeds zeer regelmatig fouten geconstateerd in het totale
percentage van ingrediënten van een product en ingrediënten van een
grondstof. In de voorgaande nieuwsbrieven werd al gemeld dat dit een
validatiecriterium wordt. Dat betekent dat wanneer het percentage ligt
onder de 80% of boven de 120%, validatie van een specificatie niet langer
mogelijk zal zijn.
LEVERANCIERS VAN ETIKETTENSOFTWARE
5. Externe partijen die toegang krijgen tot de webservice (XML) van SpecsPlaza tekenen
een geheimhoudingsverklaring. De toegangsrechten worden jaarlijks beoordeeld. In
dat kader verzoeken wij alle leveranciers van etikettensoftware om NBC via de
Servicedesk specsplaza@nbc.nl schriftelijk te informeren indien bestaande
toegangsrechten moeten worden opgeheven. Dit is van toepassing op partijen
waarmee geen zaken meer wordt gedaan.
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