Nieuwsbrief 14 juni 2019
ALLE GEBRUIKERS
1. Op donderdagochtend 23 mei 2019 is de nieuwe release van SpecsPlaza volgens
planning gerealiseerd. Als onderdeel hiervan zijn 736 specificaties waarvan de
einddatum meer dan een jaar verstreken was naar het archief verplaatst.
2. Eind mei 2019 waren er 946 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 863
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 65 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 12107 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers met 5 of
meer actieve specificaties in SpecsPlaza eind mei, is te vinden op de website
www.specsplaza.nl onder het kopje “Wie doen er mee”.
LEVERANCIERS
3. Met betrekking tot de controle van specificaties door de Servicedesk van SpecsPlaza
is het volgende van belang:
a. We maken helaas nog vaak mee dat er niets met opmerkingen wordt gedaan.
Leveranciers die geen waarde hechten aan de gemaakte opmerkingen kunnen
zich beter schriftelijk afmelden voor deze service bij specsplaza@nbc.nl De
vrijgekomen tijd kan dan besteed worden aan klanten die wel actief met de
suggesties aan de gang gaan.
b. Een opmerking (zichtbaar als rood kruis) verdwijnt pas uit het scherm van de
leverancier nadat er een nieuwe versie van de specificatie is gevalideerd. Dit
betekent bijvoorbeeld dat als de declaratienaam wordt gewijzigd het rode
kruis zichtbaar blijft omdat hiervoor geen nieuwe versie vereist is. Dit is één
van de punten die we met de bouw van de nieuwe applicatie willen verbeteren
omdat dit verwarring schept.
c. De opmerkingen zijn niet zichtbaar voor afnemers en hebben ook geen
invloed op de toegankelijkheid van de specificatie voor afnemers.
BAKKERIJEN
4. In de praktijk blijkt nogal eens dat een specificatie voor een bakker niet zichtbaar is
terwijl de leverancier aangeeft dat deze is toegevoegd, gevalideerd en dat hij de
betreffende bakker heeft geautoriseerd. In de meeste gevallen kan dit probleem
eenvoudig worden opgelost door de software opnieuw met SpecsPlaza te laten
synchroniseren. De software kijkt namelijk altijd naar de situatie zoals die was op het
moment dat er voor het laatst gesynchroniseerd werd. Als er na die tijd wijzigingen
door leveranciers zijn doorgevoerd (zoals de invoer van een nieuw product of een
nieuwe versie van een product) moet de synchronisatie opnieuw uitgevoerd worden.
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5. Check voor actuele en wettelijk juiste informatie op uw etiket of specificatie de
volgende punten:
a. Gebruikt u de laatste versie van de bakkerijsoftware?
b. Heeft u de software opnieuw gesynchroniseerd met SpecsPlaza?
c. Komt het versienummer van de grondstof in het softwarepakket overeen met
de laatste versie op SpecsPlaza?
d. Bedenk dat u daarbij mogelijk ook zelf ingevoerde grondstoffen gebruikt. Is
deze informatie nog actueel?
e. Is het recept opnieuw berekend?

XML-GEBRUIKERS:
Geen specifieke aandachtspunten.
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