Nieuwsbrief 23 mei 2017
ALLE GEBRUIKERS
1. Zonder tegenbericht zal op maandagochtend 29 mei 2017 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 tijdelijk niet
beschikbaar zijn.
2. De aanpassingen die zijn voorzien, zijn in de voorgaande twee nieuwsbrieven
besproken. In deze nieuwsbrief worden enkele punten nader toegelicht:
a. Verplichte periodieke validatie van specificaties: door het draaien van een
script op 29 mei 2017 zullen alle in de database aanwezige actieve
specificaties zonder einddatum voorzien worden van een einddatum. Deze
einddatum ligt in principe 3 jaar na de validatiedatum, maar tenminste 6
maanden na de uitvoering van het script. Leveranciers krijgen dus ten
minste 6 maanden de tijd om specificaties die 3 jaar of langer geleden zijn
gevalideerd opnieuw te valideren (tenzij de leverancier zelf een einddatum
heeft ingevuld die dichter bij de validatiedatum ligt). Bij het opnieuw
valideren van de specificaties kan de leverancier zelf een einddatum
invullen die maximaal 3 jaar na de validatiedatum ligt. Als dat niet gebeurt
zet de database automatisch een einddatum in de specificatie die 3 jaar na
de validatiedatum ligt.
b. Voor het archiveren van specificaties waarvan de einddatum meer dan een
jaar verlopen is, is een ander script geschreven. Dit script draaien we pas
bij de volgende release van SpecsPlaza (die voorzien is voor het najaar)
om de leveranciers voldoende tijd te geven de specificaties die meer dan 3
jaar niet zijn beoordeeld opnieuw te valideren. Specificaties die in het
archief staan zijn niet meer toegankelijk voor de afnemer.
c. De invulhulp voor LEDA allergenen bij de keuze van een ingrediënt
waaraan dit is gekoppeld, werkt alleen bij nieuwe specificaties. In
bestaande specificaties blijven de allergenen staan zoals ze in een
voorgaande versie waren geselecteerd.
d. Informatie over afwezigheid van allergenen wordt alleen bij nieuwe
specificaties en bij nieuwe versies van bestaande specificaties uitgestuurd
via XML. Bestaande specificaties worden dus niet automatisch geüpdatet.
3. Inmiddels zijn ook de declaratienamen toegevoegd aan de nomenclatuurlijst van
SpecsPlaza. Daarbij zijn de regels aangehouden zoals besproken in de werkgroep
SpecsPlaza. De declaratienamen worden vermeld in de kolom “Declaratienaam” en
zijn alleen ingevuld wanneer ze afwijken van de door de leverancier vermelde naam.
De declaratienamen maken het mogelijk om ingrediënten die gelijkwaardig zijn bij
elkaar op te tellen. Zo hebben hazelnootstukjes en hazelnootpuree bijvoorbeeld
allebei de declaratienaam “hazelnoten” gekregen.
4. Eind april 2017 waren er 997 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 904
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 80 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 12315 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van
zaken eind maart is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje
“Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
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LEVERANCIERS
5. Het is en blijft van belang dat leveranciers hun afnemers informeren over wijzigingen
in specificaties die gevolgen kunnen hebben voor het kunnen vinden van de juiste
informatie. Het aanpassen van artikelnamen is daar ook een onderdeel van.
6. Door de Servicedesk van SpecsPlaza wordt nog regelmatig gesignaleerd dat er geen
autorisatietype is ingevuld voor specificaties. 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.
AFNEMERS (BAKKERIJEN)
7. 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
8. Tot aan de volgende release van SpecsPlaza worden twee ‘endpoints’ ondersteund
(één voor het oude en één voor het nieuwe bericht). Met de voorjaarsrelease van
2017 zal het oude ‘endpoint’ beëindigd worden.
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