Nieuwsbrief 28 september 2018
ALLE GEBRUIKERS
1. Eind november 2018 is de volgende release van SpecsPlaza gepland. De volgende
algemene aanpassingen zijn voorzien:
a. Aan het tabblad “Leven” zal een nieuw kenmerk worden toegevoegd, namelijk
“Biologisch-dynamisch / Demeter-keurmerk”. SpecsPlaza kent nu alleen het
kenmerk “Biologisch”. Met het Demeter-keurmerk onderhoudt de Stichting
Demeter een certificeringssysteem voor biodynamische boeren en de verwerkers
van hun producten. Biodynamisch gaat verder dan alleen biologisch. Het is een
vorm van biologische landbouw die gestoeld is op de antroposofische principes
van filosoof Rudolf Steiner. Bodemvruchtbaarheid en versterking van natuurlijke
groei staan daarbij centraal. Standaard staan de kenmerken van het tabblad
‘Leven” op “Niet-ingevuld”. Een leverancier kan vervolgens zelf kiezen voor de
optie “Nee” of “Ja”.
b. Bij het invoeren van fysisch-chemische kenmerken zal voor de weergave op de
specificatie de volgorde van invoer aangehouden worden. Als een gebruiker op dit
moment fysisch-chemische kenmerken toevoegt, komen ze in willekeurige
volgorde op de specificatie.
c. In de praktijk is gebleken dat de rapportage over wettelijke allergenen op het
scherm (PDF) afwijkt van de XML. In de XML wordt namelijk niet naar de
onderliggende receptuur gekeken, maar naar wat is opgeslagen op productniveau.
De rapportage in de PDF is gebaseerd op de receptuur. De XML-rapportage over
de wettelijke allergenen zal zo worden aangepast dat deze op precies dezelfde
data is gebaseerd als de PDF. Daardoor kan het niet meer voorkomen dat wanneer een allergeen in het recept aanwezig is - de kruisbesmetting op
FREE_FROM staat, zoals nu het geval is. De overall uitslag is nu al wel hetzelfde:
voor de PDF “Aanwezig” en in de XML ‘CONTAINS’.
d. In de praktijk is gebleken dat de allergenen “khorasantarwe” (voorheen aangeduid
als kamut) en “spelt” die in de database op inactief staan, in de XML worden
gerapporteerd als FREE_FROM. Inactieve allergenen horen in de XML niet meer
voor te komen. Dit wordt aangepast.
e. In het kader van de privacywetgeving wordt de toelichting bij het veld
“Gevalideerd door” aangepast. Daar staat nu in, dat de naam van de functionaris
die de validatie uitvoert moet worden vermeld. Dit wordt veranderd in: “Vermeld
de naam of de functie van degene die de validatie uitvoert”. Voor de Servicedesk
is het wel handig wanneer de naam wordt ingevuld. Als er structurele afwijkingen
zijn kunnen ze meteen met de juiste persoon schakelen.
f. Ook nu weer zullen we 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. Tijdens het overleg van de werkgroep SpecsPlaza op 3 september jl. is opnieuw
gesproken over de mogelijkheid de verplichting op declaratie van de LEDA allergenen
voor leveranciers te beëindigen. Het blijkt echter dat systemen zoals PIM, SIM en PS
in Foodservice de LEDA allergenen nog steeds bevragen. We hebben daarom
afgesproken dat de brancheorganisaties hun lobby rechtstreeks op deze systemen

gaan richten en dat we er op die manier naar streven de verplichting met ingang van
de voorjaarsrelease 2019 te kunnen beëindigen.
3. Eind augustus 2018 waren er 984 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan
892 bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 74 leveranciers met 1 of meer
actieve specificaties en 11698 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand
van zaken eind augustus is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het
kopje “Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
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4. Wees alert op de einddatum van uw specificaties. Drie maanden voordat de
einddatum verstrijkt wordt dit getoond in het overzichtsscherm van de
productspecificaties (zie nieuwsbrief 13 maart 2017). 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.
5. Graag wijzen wij u 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.

