Nieuwsbrief 22 september 2017
ALLE GEBRUIKERS
1. In november 2017 is de volgende release van SpecsPlaza gepland. Er zullen dan
enkele veranderingen plaatsvinden die ook gevolgen hebben voor de bakkerijsoftware
(met name voor gebruikers die gegevens ophalen via XML). Deze veranderingen
worden besproken onder het kopje “XML-gebruikers”. De volgende algemene
aanpassingen zijn voorzien:
a. De gegevens op het controlescherm van de Servicedesk zullen worden
aangepast zodat sneller duidelijk wordt wie de leverancier is die
verantwoordelijk is voor het aanleveren van de specificatie. Verder zullen
percentages van ingrediënten alleen zichtbaar zijn voor de Service desk
medewerker als deze voor de afnemer van de leverancier ook zichtbaar
zijn. Voor gebruikers heeft dit verder geen praktische gevolgen.
b. We zullen een script draaien wat er voor zorgt dat alle specificaties
waarvan de einddatum meer dan een jaar verlopen is naar het archief
worden verplaatst. De leverancier kan gearchiveerde specificaties indien
gewenst opnieuw valideren waardoor ze weer actief worden of de
specificaties uit het archief verwijderen.
2. Eind augustus waren 991 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 898
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 79 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 12666 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van
zaken is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje “Over
SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
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3. Wees alert op de einddatum van uw specificaties. Met de voorjaarsrelease van 2017
hebben alle specificaties een einddatum gekregen. Drie maanden voordat de
einddatum verstrijkt wordt dit getoond in het overzichtsscherm van de
productspecificaties (zie nieuwsbrief 13 maart 2017). Er staan momenteel veel
specificaties in de database waarvan de einddatum reeds verstreken is. In een groot
aantal gevallen is de einddatum zelfs meer dan een jaar verstreken en deze
specificaties worden eind november 2017 naar het archief verplaatst. Specificaties
waarvan de einddatum verstreken is krijgen de status “Niet-actief” en kunnen dan
niet meer gelezen worden door afnemers, dus ook niet als zij geautoriseerd zijn voor
de betreffende verklaring. Besluit u dus om wat voor reden dan ook de status van
een specificatie naar “Niet-actief” te veranderen door de einddatum aan te passen,
vergeet dan niet uw afnemers hierover te informeren.
4. 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.
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XML-GEBRUIKERS
Met betrekking tot de implementatie van onderstaand punt willen we tot en met de
volgende release van SpecsPlaza (die gepland staat voor eind mei 2018) zowel endpoint
3 als endpoint 4 ondersteunen (3 voor het oude en 4 voor het nieuwe bericht). XML
gebruikers krijgen hierdoor extra tijd krijgen om de nieuwe situatie te implementeren.
Gebleken is verder dat endpoint 2 momenteel nog steeds door bakkers gebruikt
wordt om gegevens op te halen uit SpecsPlaza. We hebben gecommuniceerd dat
endpoint 2 in het voorjaar van 2017 beëindigd zou worden.
We hebben nu besloten dat endpoint 2 eind februari 2018 definitief beëindigd zal worden.
zodat leveranciers van bakkerijsoftware het mogelijk kunnen maken dat gebruikers
meteen van endpoint 2 naar endpoint 4 kunnen overschakelen. Dat scheelt onnodige
bezoeken/ werkzaamheden/ klantcommunicatie.
5. De output van “Afnemer_SplazaService_getHeaders.wsdl” zal worden uitgebreid met
gegevens over de validatiedatum. Als de bakkerijsoftware wil controleren welke
specificaties zijn veranderd sinds de laatste keer dat een koppeling met SpecsPlaza
tot stand is gebracht, geeft dat een actueler beeld dan wanneer gefilterd wordt op de
datum_vanaf. Dit is niet van belang voor het insturen van gegevens via XML, alleen
voor het ophalen van data via XML omdat er een extra veld wordt toegevoegd wat
informatie uitstuurt. Deze aanpassing zal verwerkt worden in endpoint 4.
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