Nieuwsbrief 12 april 2019
ALLE GEBRUIKERS
1. Eind maart 2019 waren er 944 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 861
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 65 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11984 actieve specificaties.
2. Eind mei 2019 is de volgende release van SpecsPlaza gepland. De exacte datum zal in
de volgende nieuwsbrief gecommuniceerd worden. De aanpassingen die zijn voorzien
zijn in de vorige nieuwsbrief (26 maart 2019) toegelicht.
LEVERANCIERS
3. Het blijft van belang dat leveranciers hun afnemers informeren over wijzigingen in
specificaties die gevolgen kunnen hebben voor het kunnen vinden van de juiste
informatie. Het aanpassen van artikelnummers en artikelnamen is daar een onderdeel
van.
4. Door de Servicedesk van SpecsPlaza wordt nog regelmatig gesignaleerd dat er geen
autorisatietype is ingevuld voor specificaties. Als er geen autorisatietype is gekozen
kunnen afnemers de specificaties niet lezen. Het autorisatietype kiest u in het menuonderdeel “Autorisatie” aan de linker kant van het scherm. Vergeet bij het
autorisatietype ‘Inzage per afnemer en/of groep’ niet om ook de afnemers die u wilt
koppelen te selecteren en groepen die u wilt machtigen achtereenvolgens te
definiëren (menu-onderdeel “Afnemersgroepen”) en te selecteren.
5. Verder is gebleken dat niet altijd op de juiste manier wordt omgegaan met
Leven(sovertuigingskenmerken). Zet deze kenmerken niet standaard op ‘Nee’ want
daarmee geeft u aan dat er rundvlees of varkensvlees in het product aanwezig is en
dat het product niet geschikt is voor vegetariërs en veganisten.
AFNEMERS (BAKKERIJEN)
6. Vergeet niet om uw software tijdig te updaten zodat u gebruik kunt maken van
nieuwe functionaliteiten en de communicatie met SpecsPlaza actueel blijft.
XML-GEBRUIKERS
7. Voorafgaand aan een nieuwe release wordt deze in de testomgeving van SpecsPlaza
gezet. Partijen die via XML met de database communiceren kunnen de nieuwe versie
dan alvast testen en waar nodig hun software aanpassen. De verwachting is dat dit
rond half mei gebeurt. Zodra dit actueel is zult u daarover per mail geïnformeerd
worden en zullen we uitleggen hoe u toegang krijgt tot de testomgeving.

