Nieuwsbrief 13 maart 2017
ALLE GEBRUIKERS
1. Eind februari 2017 waren er 1002 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan
909 bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 80 leveranciers met 1 of meer
actieve specificaties en 11959 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand
van zaken eind februari is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het
kopje “Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
2. Eind mei 2017 is de volgende release van SpecsPlaza gepland. De volgende
aanpassingen zijn voorzien en besproken met de Werkgroep SpecsPlaza:
a. Verplichte periodieke validatie van specificaties. Sommige specificaties in
SpecsPlaza zijn al lange tijd niet herzien. Het komt regelmatig voor dat afnemers
geconfronteerd worden met specificaties die meer dan 3 jaar oud zijn. De wens
van de Werkgroep is dat specificaties minimaal eens in de 3 jaar door de
leverancier opnieuw bekeken en geactualiseerd worden. Vanuit de standaarden
(bijvoorbeeld BRC) is het ook een verplichting om specificaties eens in de drie jaar
opnieuw op te vragen. Hiermee wordt geborgd dat de informatie actueel is.
Dit gaan we als volgt realiseren:
1. De einddatum van actieve specificaties wordt vermeld in het overzichtsscherm van productspecificaties en
ook selecteerbaar gemaakt zodat specificaties op volgorde van oplopende einddatum kunnen worden
geplaatst (oudste specificatie bovenaan).
2. In de regel bovenaan het productspecificaties overzicht wordt ook een kopje toegevoegd: “Verloopt binnen X
maanden” (in overleg met de Werkgroep SpecsPlaza is besloten dat X=3).
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3.

De afnemer kan de specificaties nu al op einddatum selecteren

4.
5.

De validatiedatum wordt al automatisch ingevuld op het moment dat een specificatie gevalideerd wordt.
Script en aanpassing SpecsPlaza: einddatum wordt automatisch ingesteld op 3 jaar na de validatiedatum als
deze niet door de leverancier wordt of is ingevuld.
6. Als de einddatum in bestaande specificaties is gevuld, vindt automatische controle plaats en evt. aanpassing
als einddatum > 3 jaar na validatiedatum is ingesteld.
7. De aangepaste einddatum is tenminste 6 maanden na uitvoering van het script zodat leveranciers voldoende
tijd krijgen de specificaties waar nodig opnieuw te valideren (dus daarmee wordt voorkomen dat
specificaties als gevolg van uitvoering van het script direct op niet-actief worden gezet).
8. Voor XML moet een einddatum worden ingestuurd of anders wordt deze automatisch gegenereerd.
9. Als de ingestuurde datum >3 jaar na validatiedatum is, dan wordt deze automatisch gecorrigeerd.
10. Als de einddatum meer dan een jaar verlopen is worden specificaties automatisch in het archief geplaatst.

b. Als er een LEDA allergeen aan een ingrediënt uit de nomenclatuurlijst is gekoppeld
wordt dit op artikelniveau automatisch aangevinkt op het moment dat de
leverancier het ingrediënt selecteert. De leverancier kan het allergeen handmatig
uitzetten wanneer het niet van toepassing is (invulhulp leveranciers).
c. Artikelnamen zullen door de leverancier zelf aangepast kunnen worden en daarbij
kan dan een wijzigingsdatum in gevuld worden zodat het voor de afnemers
duidelijk is sinds wanneer de nieuwe naam wordt gehanteerd. Nu kunnen
artikelnamen alleen door de beheerder worden aangepast op verzoek van de
leverancier. Declaratienamen zijn en blijven alleen aanpasbaar door de beheerder
i.v.m. controle op het voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
d. Een grote leverancier van bakkerijgrondstoffen wil het aantal karakters dat
beschikbaar is voor het veld "Bereidingsinstructie" graag uitbreiden van 500 naar
minimaal 670 karakters omdat de huidige ruimte onvoldoende is voor sommige
(bestaande) specificaties.
Dit gaan we als volgt realiseren:
11. De beschikbare ruimte wordt tot 1500 tekens uitgebreid.
12. Ook via XML insturen van dit aantal karakters is mogelijk.

e. Informatie over afwezigheid van allergenen wordt ook altijd via XML uitgestuurd.
Een XML-gebruiker heeft geconstateerd dat wanneer een specificatie wordt
opgehaald van leveranciers die via XML insturen er voor wat betreft de wettelijke
allergenen alleen informatie wordt uitgestuurd over de in het artikel aanwezige
allergenen. In de PDF van de betreffende specificatie wordt expliciet aangegeven
of deze allergenen aan- of afwezig zijn. De wens is dat informatie over de
afwezigheid van wettelijke allergenen ook in de XML wordt meegestuurd. Dat
gebeurt al met specificaties die via het scherm zijn ingevoerd.
f. Exclusiviteit accountgegevens. Momenteel is het zo dat er een gebruiker op
meerdere computers tegelijk ingelogd kan zijn. Dat betekent ook dat meerdere
gebruikers tegelijkertijd onder dezelfde accountnaam op SpecsPlaza ingelogd
kunnen zijn. Dat is een situatie welke niet wenselijk wordt geacht. Hierdoor is
namelijk niet altijd duidelijk welke gebruikers onder welke naam inloggen. De
servicedesk kan op naam van een klant meerdere accounts aanmaken zodat het
ook niet nodig is om meerdere mensen tegelijkertijd met eenzelfde
gebruikersnaam en wachtwoord in SpecsPlaza toe te laten.
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Dit
13.
14.
15.

gaan we als volgt realiseren:
Bij inloggen wordt het ingelogde gebruikersaccount vastgelegd: datumtijd + sessieID.
Bij iedere call naar de applicatie (vanuit de browser) wordt de datumtijd gemuteerd.
Op het moment dat iemand met hetzelfde account (gebruikersnaam) probeert in te loggen krijgt de tweede
inlogger een melding “U kunt niet inloggen, er is al iemand ingelogd met dit account”.
16. Als die andere gebruiker op dit account meer dan 30 minuten niets gedaan heeft (dus de datumtijd ligt meer
dan 30 minuten voor het inloggen van de andere gebruiker), dan mag de tweede inlogger wel inloggen (de
eerste wordt dan als het ware overruled). Op deze manier kan er altijd maar 1 account ingelogd zijn en kan
een bepaalde gebruiker wel vanaf verschillende plekken in SpecsPlaza inloggen.
17. Deze beperking betekent vanzelfsprekend niet dat meerdere gebruikers van eenzelfde softwarepakket niet
meer tegelijkertijd zouden kunnen inloggen.

AFNEMERS (BAKKERIJEN)
3. Vergeet niet om uw software tijdig te updaten zodat u gebruik kunt maken van
nieuwe functionaliteiten en de communicatie met SpecsPlaza up-to-date blijft.
XML-GEBRUIKERS
4. Tot aan de volgende release van SpecsPlaza 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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