Nieuwsbrief 28 mei 2020
ALLE GEBRUIKERS
1. Zonder tegenbericht zal op donderdagochtend 4 juni 2020 de vernieuwde versie
van de database worden overgezet. Naar verwachting zullen als gevolg hiervan zowel
de web applicatie als de web services tussen 9:00 en 12:00 tijdelijk niet beschikbaar
zijn.
2. De aanpassingen die zijn voorzien, zijn in de nieuwsbrief van 17 april jl. besproken.
3. Vanaf het moment dat de nieuwe release is afgerond wordt het voor de beheerder
mogelijk in de lijst van uniforme ingrediëntenbenamingen aan te geven of een
ingrediënt kan behoren tot een graan-in-meelbestanddeel. Dit is een proces wat de
nodige tijd in beslag zal nemen aangezien dit voor alle bijna 2500 ingrediënten moet
worden ingevuld. Zodra deze informatie volledig is zal dit worden gecommuniceerd.
Pas vanaf dat moment is deze bruikbaar voor de afnemers.
4. Eind april 2020 waren er 944 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 869
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11864 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers met 5 of
meer actieve specificaties in SpecsPlaza eind april, is te vinden op de website
www.specsplaza.nl onder het kopje “Wie doen er mee”.
LEVEANCIERS
5. Minimaal eens per 3 jaar moet een specificatie opnieuw worden beoordeeld en
gevalideerd omdat de einddatum anders verstrijkt. Drie maanden voordat de
einddatum verstrijkt wordt dit getoond in het overzichtsscherm van de
productspecificaties.

Specificaties waarvan de einddatum verstreken is krijgen de status “Niet-actief” en
dat betekent richting afnemers dat de informatie niet door de leverancier geborgd is
en dus niet betrouwbaar. We zien momenteel een afname van het aantal actieve
specificaties in SpecsPlaza en dit wijst er op dat de actualiteit van een aantal
specificaties niet voldoende geborgd is. Let er dus op dat uw specificaties opnieuw
gevalideerd worden voordat de einddatum verstrijkt.
6. Verouderde versies van productspecificaties kunt u verwijderen en ook kunt u
producten uit het archief 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”.
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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.

XML-GEBRUIKERS
7. De nieuwe release van SpecsPlaza is geplaatst in de testomgeving. Met behulp van
een testaccount kunt u nagaan of uw software problemen ondervindt met het
insturen dan wel ophalen van gegevens uit de database. XML gebruikers
(softwareleveranciers en leveranciers van bakkerijgrondstoffen die gegevens via XML
insturen) hebben via de mail informatie ontvangen hoe een testaccount te activeren.
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