Nieuwsbrief 26 februari 2018
ALLE GEBRUIKERS
1. In mei 2018 is de volgende release van SpecsPlaza gepland. Op verzoek van
gebruikers zal dan weer een aantal aanpassingen worden doorgevoerd waarover in de
volgende nieuwsbrief zal worden gecommuniceerd. Op 8 maart aanstaande zal
hierover overleg plaatsvinden met de Werkgroep SpecsPlaza (gebruikersplatform).
2. Eind januari 2018 waren er 979 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 889
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 73 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11098 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. De “Handleiding gebruik uniforme ingrediëntenbenaming” welke te vinden is op
https://www.specsplaza.nl/specsplaza/pagina/100181/gebruikershandleidingen.aspx
is verduidelijkt. Deze verduidelijking heeft betrekking op het verschil tussen de
declaratie van aroma’s en natuurlijke aroma’s. Er is een belangrijk verschil in de
wettelijke vereisten voor de declaratie van aroma’s en de declaratie van natuurlijke
aroma’s. Bij aroma’s mag de smaak/geur worden vermeld. Na het woord ‘aroma’
volgt dan een spatie en vervolgens tussen haken de smaak , bijv. “aroma (aardbei)”.
Wanneer meerdere aroma’s in een product worden gebruikt, kan op het etiket een
optelling worden gemaakt, bijv. “aroma (aardbei, vanille, mint)”. Vermelding van het
woord “aroma” of “aroma’s” is ook voldoende.
Om een aroma als “natuurlijk aroma” te mogen declareren moet 95% van de
aromatiserende component afkomstig zijn uit een natuurlijke bron. Bij natuurlijke
aroma’s moet in principe worden gerefereerd naar deze bron (en dus niet naar de
smaak of geur, al zal deze in veel gevallen hetzelfde zijn). Alleen wanneer de
natuurlijke bron niet wordt herkend in de geur en/of smaak van het levensmiddel
hoeft de bron niet vermeld te worden. In de handleiding worden deze regels met
voorbeelden verder toegelicht.
4. 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.
5. 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.

AFNEMERS (BAKKERIJEN)
6. Het is belangrijk dat u uw bakkerijsoftwarepakket regelmatig opnieuw laat
synchroniseren met de database om nieuwe en aangepaste informatie op te halen.
7. 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.
XML GEBRUIKERS
5. Sinds de najaarsrelease 2017 van SpecsPlaza in productie is genomen kunnen
bakkerijsoftwareleveranciers informatie opvragen over de validatiedatum. Tot aan de
volgende release van SpecsPlaza in het voorjaar van 2018 hanteren we hiervoor
tijdelijk een apart endpoint (Afnemer_SplazaService_getHeaders2) naast het
bestaande Afnemer_SplazaService_getHeaders endpoint. Afnemers die gebruik willen
maken van de validatiedatum bij het ophalen van headergegevens, dienen hun XMLrequest tijdelijk in te sturen naar het nieuwe endpoint. Voor afnemers die de
validatiedatum niet gebruiken verandert er niets, maar mogelijk ondervindt uw
software problemen wanneer u met de huidige software informatie ophaalt via het
nieuwe endpoint. Het tijdelijk hanteren van 2 endpoints geeft leveranciers van
bakkerijsoftware wat meer tijd de testen uit te voeren en de software aan te passen
indien nodig. Bij de volgende release van SpecsPlaza zal de aanpassing op verzoek
van de leveranciers van bakkerijsoftware worden doorgevoerd in het actuele
Afnemer_SplazaService_getHeaders endpoint en komt
Afnemer_SplazaService_getHeaders2 weer te vervallen. Dit zorgt ervoor dat een
update bij gebruikers niet noodzakelijk is en dat de aanpassing ook niet stoort bij
gebruikers van een oude release van de bakkerijsoftware.
6. De beëindiging van endpoint getSecificatieBinding2 is uitgesteld tot de
voorjaarsrelease van SpecsPlaza in mei 2018 zodat er geen tussentijdse nieuwe
release noodzakelijk is en de beëindiging van dit en bovengenoemd endpoint
gecombineerd kan worden. Als het goed is wordt door gebruikers momenteel geen
gebruik meer gemaakt van dit endpoint aangezien het al in het voorjaar van 2017
beëindigd zou worden.

