Nieuwsbrief 1 juni 2021
ALLE GEBRUIKERS
1. Er is dit voorjaar 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 voorjaarsrelease van SpecsPlaza.
2. Er geldt een vaste procedure bij vragen over of problemen met SpecsPlaza:
a. Meld deze altijd bij specsplaza@foodbase.nl, onze Servicedesk;
b. Zij kunnen de vraag dan verder uitzetten en coördineren;
c. NBC/Foodbase bepaalt of contact met Qray noodzakelijk is en dat contact
loopt dan ook via ons.
Daarmee voorkomen we dat er verschillende communicatielijnen naast elkaar lopen
en Qray onnodig kosten maakt. Bovendien weten betrokkenen dan ook direct
wanneer een probleem is opgelost en hoe dat is gebeurd.
3. Wij hebben inmiddels verschillende malen overleg gehad met Qray over de
ontwikkeling van de nieuwe database, webapplicatie en webservices. Ons
oorspronkelijke plan was om het nieuwe platform naast de bestaande situatie te
ontwikkelen en door gebruikers te laten testen. Qray heeft ons laten inzien dat er een
beter werkbaar scenario is door stapsgewijs te migreren van de bestaande naar de
nieuwe situatie en de gebruikers daarin mee te nemen. Qray werkt dit plan
momenteel verder uit en zodra daarover meer te melden is laten we dat weten.
4. Naar verwachting zullen we dit najaar nog wel een release hebben van SpecsPlaza
waarin de meest urgente punten worden meegenomen. We kunnen dan ook bekijken
of het nodig is de specificaties waarvan de verloopdatum langer dan een jaar
verstreken is te archiveren. Dit is voor de laatste maal gebeurd met de
voorjaarsrelease van 2020.
5. De NVWA heeft een Handboek Additieven gepubliceerd waarin zij aangeven dat
ingrediënten nooit dezelfde benaming mogen hebben als een additief, tenzij ze als dat
additief gedeclareerd worden. Gebleken is dat “paprika-extract” de officiële benaming
is voor de kleurstof E160c. In lijn met visie van de NVWA hebben we de benaming
van het ingrediënt “paprikaextract” daarom veranderd in “extract van paprika”.
6. Eind mei waren er 933 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 856
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11638 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”.
7. Er is nog geen voortgang te melden voor wat betreft een door PS in foodservice te
realiseren koppeling met SpecsPlaza.
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