Nieuwsbrief 10 februari 2017
ALLE GEBRUIKERS
1. Om onze service zo optimaal mogelijk te houden zullen we op donderdag 16 februari
van 10.00 uur tot 11.00 uur een beveiligingsupdate draaien op onze servers. Als
gevolg hiervan zullen zowel de web applicatie als de web services dan tijdelijk niet
beschikbaar zijn.
2. Eind januari 2017 waren er 1000!! gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan
908 bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 79 leveranciers met 1 of meer
actieve specificaties en 11988 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand
van zaken eind januari is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje
“Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
LEVERANCIERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN
3. 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. Commerciële informatie of benamingen, hoeveelheden of afmetingen horen niet
thuis in een declaratienaam. 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.
4. 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 menuonderdeel “Autorisatie” in de linker kant van het scherm.
5. Er worden nog steeds zeer regelmatig fouten geconstateerd in het totale percentage
van ingrediënten van een product en ingrediënten van een grondstof. Inmiddels is dit
een validatiecriterium geworden. Dat betekent dat wanneer het percentage ligt onder
de 80% of boven de 120%, validatie van een specificatie niet langer mogelijk is.
6. In SpecsPlaza wordt bij de herkomst van ingrediënten verwezen naar “Land van
laatste be- en verwerking” (in wettelijke termen is dit ‘Land van oorsprong’) en naar
“Land van geografische oorsprong” (in wettelijke termen is dit ‘Plaats van herkomst’).
In de praktijk blijkt hier nog wel eens verwarring over te bestaan.
AFNEMERS (BAKKERIJEN)
7. Het is belangrijk dat u uw bakkerijsoftwarepakket regelmatig opnieuw laat
synchroniseren met de database om nieuwe en aangepaste informatie op te halen.
8. Vergeet niet om ook uw software tijdig te updaten zodat u gebruik kunt maken van
nieuwe functionaliteiten en de communicatie met SpecsPlaza up-to-date blijft.
9. Sinds 11 januari beschikt bakkerijcoöperatie Bake Five over een koppeling tussen
SpecsPlaza en AFAS Profit, het ERP-systeem van Bake Five. Deze koppeling zorgt
ervoor dat wijzigingen in grondstoffen, die door leveranciers van Bake Five worden
verwerkt in SpecsPlaza, automatisch bij Bake Five binnenkomen ter controle. Bij het
ontwerp van dit hulpmiddel zijn ook andere bakkerijen betrokken geweest. Op die
manier is er een product ontstaan dat voor de hele branche interessant is. Het
controleren en verwerken van wijzigingen in grondstoffen is hiermee aanzienlijk
vergemakkelijkt omdat het voor de kwaliteitsmedewerker in 1 oogopslag duidelijk
wordt welke wijzigingen zijn doorgevoerd. Dat scheelt de kwaliteitsmedewerker per
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jaar veel tijd. Meer informatie is te vinden onder de volgende link:
https://www.pffp.nl/nieuwsbericht/geslaagde-ketenintegratie-voor-bake-five
XML-GEBRUIKERS
10. Tot aan de volgende release van SpecsPlaza (die gepland staat voor mei 2017)
worden twee ‘endpoints’ ondersteund (één voor het oude en één voor het nieuwe
bericht). XML gebruikers hebben hierdoor voldoende tijd om de release van november
2016 te implementeren. Met de voorjaarsrelease van 2017 zal het oude ‘endpoint’
beëindigd worden.
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