Nieuwsbrief 20 december 2019
ALLE GEBRUIKERS
1. Eind november waren 957 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 872
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11877 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van
zaken eind november is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje
“Wie doen er mee?”.
2. Van 25 december t/m 1 januari is NBC en dus ook de Servicedesk SpecsPlaza
gesloten. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2020! Vanaf
donderdag 2 januari staan we weer voor u klaar.
XML-GEBRUIKERS
3. In de praktijk is gebleken dat de verwerking van gegevens over grondstoffen (GSF)
en bijbehorende ingrediënten (IGT) in de declaratie niet altijd op de juiste wijze
plaatsvindt.
a. De volgorde van de ingrediënten op het scherm en in de XML kan verschillen. In
de XML staan de ingrediënten altijd op volgnummer. Op het scherm kunnen ze
ook op volgorde van afnemend gewichtspercentage staan. De volgorde waarin de
ingrediënten in de XML staan is dus niet automatisch ook de volgorde waarin ze
op het etiket moeten komen.
b. De bakkerijsoftware moet de percentages van de ingrediënten in het artikel apart
berekenen wanneer de ingrediënten deel uitmaken van een grondstof omdat de
leverancier het percentage van de grondstof ingeeft en de ingrediënten die daarbij
horen declareert tot een totaal van 100% voor elke grondstof afzonderlijk. Het
kloppend zijn van de percentages van zowel grondstoffen als ingrediënten is een
validatiecriterium in SpecsPlaza.
c. Als een ingrediënt onderdeel is van een grondstof wordt via de code
ingredientSubSequenceNL in de XML aangegeven bij welke grondstof het
ingrediënt hoort.
Voorbeeld van declaratie waarin de GSF en IGT’s zijn gesorteerd op afnemend
gewichtspercentage:
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Voorbeeld van declaratie waarin de GSF en IGT’s zijn gesorteerd op volgnummer:
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