Nieuwsbrief 15 september 2020
ALLE GEBRUIKERS
1. Er is dit najaar met de Werkgroep SpecsPlaza alleen een schriftelijke informatieronde
geweest om de vorderingen en gewenste aanpassingen voor SpecsPlaza te
bespreken. De Werkgroep zag op basis daarvan geen aanleiding voor een
najaarsrelease van SpecsPlaza. De website en de daaraan gekoppelde documenten
zullen wel in Foodbase stijl omgezet worden (nieuw logo en nieuwe kleurstelling, zo
ook deze nieuwsbrief). Op 1 oktober wordt de nieuwe website gelanceerd.
2. Op 1 september jl. zijn voor de kleurstof E160b (Annatto) 2 aparte additieven
ingevoerd, namelijk Annatto bixine E160b (i) en Annatto norbixine E160b (ii). De
geldigheid van E160b zal worden beëindigd op 3 januari 2021 (volgens de wettelijke
voorschriften en de daaraan gekoppelde overgangstermijn). Dat betekent dat E160b
vanaf 2 januari 2021 alleen nog in bestaande specificaties blijft staan, maar dat op
het moment dat een specificatie opnieuw gevalideerd moet worden, een keuze
gemaakt moet worden voor ofwel E160b (i) of E160b (ii). Vanaf dit moment kunnen
de nieuwe namen en nummers dus gekozen worden bij het invoeren van nieuwe of
het aanpassen van bestaande specificaties.
3. Vanaf 1 oktober aanstaande zal ook de informatie over wel of geen graan in
meelbestanddeel via XML worden uitgestuurd. Dit wordt verder toegelicht onder het
kopje XML-gebruikers. Alle SpecsPlaza gebruikers kunnen in de lijst van
ingrediëntenbenamingen opzoeken of een ingrediënt wel of niet gerekend kan worden
tot graan in meelbestanddeel.
4. Eind augustus 2020 waren er 941 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan
862 bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer
actieve specificaties en 11618 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers
met 5 of meer actieve specificaties in SpecsPlaza eind augustus, is te vinden op de
website www.specsplaza.nl onder het kopje “Wie doen er mee”.
XML-GEBRUIKERS
5. In verband met de invoer van de nieuwe additiefnamen met meer dan 8 karakters
(zie punt 2) is de xsd van SpecsPlaza aangepast.
6. Vanaf 1 oktober aanstaande zal de informatie over of een ingrediënt wel of geen
graan in meelbestanddeel kan zijn via XML worden uitgestuurd. Met dit doel is
getStandaardIngredienten2 uitgebreid met graan_in_meelbestanddeel. Dit
endpoint hebben we in 2016 aangemaakt voor het weergeven van de declaratienaam
in het standaardingredient.
7. Het oorspronkelijke endpoint getStandaardIngredienten wordt volgens QRay
echter nog steeds gebruikt voor ca. 35% van de opvragingen. Deze gebruikers zijn
dus nooit op getStandaardIngredienten2 overgegaan en hebben dus geen toegang
tot deze informatie.
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