Nieuwsbrief 2 augustus 2022
ALLE GEBRUIKERS
1. Inmiddels zijn er concrete stappen gezet voor het herbouwtraject van Specsplaza. Het
vooroverleg is afgerond, de aanvullende wensen zijn besproken en deze maand starten we met
de werkzaamheden. Zowel het ontwikkelteam als de mensen die vanuit FoodBase zijn betrokken
zijn enthousiast over de plannen. De verwachting is dat het totale project ongeveer 9 maanden zal
duren. “Het nieuwe SpecsPlaza” zou dan in het voorjaar van 2023 klaar zijn.
2. De bestaande functionaliteiten van SpecsPlaza blijven behouden en waar mogelijk verbeteren of
vernieuwen we deze om SpecsPlaza moderner en toekomstbestendiger te maken.
3. Eind juni had SpecsPlaza 947 gebruikers, waarvan 868 bakkerijen. We telden 67 leveranciers met
1 of meer actieve specificaties en 12165 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand
van zaken eind juni vind je op de website van SpecsPlaza onder het kopje “Leveranciers van
bakkerijgrondstoffen en -producten”.

XML GEBRUIKERS
4. We streven ernaar om bij de herbouw van SpecsPlaza geen wijzigingen door te voeren die leiden
tot noodzakelijke aanpassingen in de bestaande koppelingen met SpecsPlaza. Het doel is dus om
de structuur en de inhoud van de XML berichten gelijk te houden om zo een naadloze overgang te
kunnen realiseren van de oude naar de nieuwe omgeving. Een absolute garantie kunnen we
echter (in elk geval op dit moment) nog niet geven. Zou onverhoopt blijken dat er toch acties nodig
zijn aan de kant van de XML-gebruikers, dan communiceren we dit uiteraard zo snel mogelijk en
nemen jullie mee in dit proces.
5. De nieuwe koppelingen zullen door onze softwarepartner Rovecom Q-ray uitgebreid getest
worden. Het project omvat ook een testfase waarin aan XML-gebruikers zal worden gevraagd de
nieuwe koppelingen te testen met hun eigen software. Om dit proces te stroomlijnen richten we
een werkgroep op die een vinger aan de pols houdt en waarin snel en efficiënt zaken kunnen
worden afgestemd. In deze werkgroep zullen ook technisch-inhoudelijke zaken worden
besproken, dus personen die op dit niveau kennis hebben van de koppelingen zijn van harte
welkom. Heb je interesse om deel te nemen aan deze XML-werkgroep? Mail je contactgegevens
(bedrijf, naam contactpersoon en telefoonnummer) aan p.houtsma@foodbase.nl

