Nieuwsbrief 21 november 2017
ALLE GEBRUIKERS
1. Zonder tegenbericht zal op donderdagochtend 30 november 2017 de vernieuwde
versie van de database worden overgezet. Als gevolg hiervan zullen zowel de web
applicatie als de web services gedurende deze ochtend tijdelijk niet bereikbaar zijn.
De veranderingen zijn in de nieuwsbrief van 22 september gecommuniceerd.
2. Ook tussentijds (op 3 oktober 2017) is een nieuwe release uitgebracht omdat bleek
dat de berekening van de energiewaarde in producten waarin zowel polyolen als
koolhydraten aanwezig waren niet klopte. Deze fout is hersteld.
3. Eind oktober 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 12694 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 2018 een indexatie door te voeren van 2% op de jaarabonnement
tarieven voor SpecsPlaza. Een overzicht van de nieuwe tarieven vindt u hieronder.
Tarieven SpecsPlaza 2018 (exclusief BTW)
Leveranciers
Houder van 75 of minder specificaties
Houder van meer dan 75 specificaties

€ 211,25
€ 427,50

Producten-export functie

€ 102

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

€ 245
€ 104
€ 427,50

Ambachtelijke bakkerijen, franchiseorganisaties en scholen
Ambacht 2 verkooppunten of minder
€ 119,50
Ambacht 3 – 10 verkooppunten
€ 163,25
Ambacht 11 – 20 verkooppunten
€ 206
Ambacht > 20 verkooppunten
€ 245
Franchiseorganisatie: € 245 + tarief ambacht gebaseerd op aantal winkels
Onderwijsinstelling
€ 119,50
+ Leveranciersfunctionaliteit (5-75 specificaties)
+ Leveranciersfunctionaliteit (>75 specificaties)
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€ 104
€ 427,50

LEVERANCIERS
5. De Servicedesk constateert een tweetal 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.
XML GEBRUIKERS
6. 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.
7. In de voorgaande nieuwsbrief is gecommuniceerd dat er een endpoint 4 zou worden
gerealiseerd. Dat is echter niet het geval.
8. In de testomgeving is een extra endpoint voor de webservice toegevoegd:
getHeaderBinding2. De XML-webservice voor het ophalen van headergegevens van
producten is daarin uitgebreid met de validatiedatum. De endpoints voor
getSpecificatieBinding en setSpecificatieBinding veranderen niet. Leveranciers van
bakkerijsoftware hebben hierover een email ontvangen. Als de bakkerijsoftware
zonder aanpassing kan functioneren met getHeaderBinding2 (en dus niet crasht als
gevolg van de ontvangst van extra informatie over de validatiedatum) wordt de
uitbreiding met de validatiegegevens in getHeaderBinding verwerkt en hoeft
getHeaderBinding2 niet in gebruik te worden genomen.
9. Het endpoint getSpecificatieBinding3 blijft actueel. De voorgaande versie komt eind
februari 2018 te vervallen.

2

