Nieuwsbrief 22 november 2018
ALLE GEBRUIKERS
1. Zonder tegenbericht zal op donderdagochtend 6 december 2018 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 28 september gecommuniceerd.
2. Verder kan vanaf het moment van de nieuwe release een groter stuks gewicht
worden ingevoerd. Tot nu toe was dat een getal tussen 0 en 10. Dat wordt een getal
tussen 0 en 1500 kg/stuk.
3. Het archiveringscript is reeds gedraaid. Als gevolg daarvan zijn 173 specificaties
waarvan de einddatum meer dan een jaar verstreken was naar het archief verplaatst.
4. Alle 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. De betreffende specificatie moet
daarvoor eerst opnieuw door de leverancier worden vastgesteld en gevalideerd.
5. Eind oktober waren 973 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 883
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 72 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11818 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”.
6. Als gevolg van toegenomen inkoopkosten, waaronder met name de kosten voor
database licenties en stijgende loonkosten, zijn wij genoodzaakt de
abonnementstarieven voor SpecsPlaza aan te passen. Onderstaand treft u een
overzicht van de voor 2019 geldende tarieven.
Tarieven SpecsPlaza m.i.v. 2019 (exclusief BTW)
Ambachtelijke bedrijven & franchise organisaties
2 verkooppunten of minder
3 t/m 10 verkooppunten
11 t/m 20 verkooppunten
21 of meer verkooppunten
Franchise organisatie
+ leveranciersfunctionaliteit 5 t/m 75 specificaties
+ leveranciersfunctionaliteit > 75 specificaties

Tarief per jaar
€ 126,50
€ 173,00
€ 218,50
€ 260,00
€ 260,00 + tarief ambachtelijk
bedrijf gebaseerd op het aantal
verkooppunten
€ 110,50
€ 453,50

School

€ 126,50

Industriële bakkerij
Per productielocatie (tot een maximum van 5 locaties)
+ leveranciersfunctionaliteit 5 t/m 75 specificaties
+ leveranciersfunctionaliteit > 75 specificaties

€ 260,00 per vestiging tot een
maximum van € 1300,- per jaar
€ 260,00 - € 1.300,€ 110,50
€ 453,50

Leveranciers
Houder van 75 of minder specificaties
Houder van meer dan 75 specificaties
Producten-export functie

€ 224,00
€ 453,00
€ 108,00
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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.
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