Nieuwsbrief 13 september 2022
ALLE GEBRUIKERS
1. De herbouw van Specsplaza is van start gegaan! De eerste stappen zijn gezet voor de database
migratie, de nieuwe koppelingen en de eerste schermen. De bestaande functionaliteiten van
SpecsPlaza blijven behouden en waar mogelijk verbeteren of vernieuwen we deze. Hiermee wordt
Specsplaza moderner en toekomstbestendiger.
2. Eind augustus had SpecsPlaza 945 gebruikers, waarvan 865 bakkerijen. We telden 67
leveranciers met 1 of meer actieve specificaties en 11737 actieve specificaties. Het actuele
overzicht van leveranciers met 5 of meer actieve specificaties vind je op de website van
SpecsPlaza onder het kopje “Leveranciers van bakkerijgrondstoffen en -producten”.

LEVERANCIERS
3. De Servicedesk controleert steekproefsgewijs de specificaties van leveranciers en geeft middels
opmerkingen aan welke verbeterpunten gesignaleerd zijn. Ga ook actief met deze opmerkingen
aan de slag als leverancier!
a. We maken helaas nog vaak mee dat er niets met opmerkingen wordt gedaan.
Leveranciers die geen waarde hechten aan de gemaakte opmerkingen kunnen zich beter
schriftelijk afmelden voor deze service bij de Servicedesk van SpecsPlaza De
vrijgekomen tijd kan dan besteed worden aan klanten die wel actief met de suggesties
aan de slag gaan.
b. Een opmerking (zichtbaar als rood kruis) verdwijnt pas uit het scherm van de leverancier
nadat er een nieuwe versie van de specificatie is gevalideerd. Dit betekent bijvoorbeeld
dat als de declaratienaam wordt gewijzigd het rode kruis zichtbaar blijft omdat hiervoor
geen nieuwe versie vereist is. Dit is één van de punten die we met de bouw van de
nieuwe applicatie willen verbeteren omdat dit verwarring schept.
c. De opmerkingen zijn niet zichtbaar voor afnemers en hebben ook geen invloed op de
toegankelijkheid van de specificatie voor afnemers.
4. Veel voorkomende opmerkingen van de Servicedesk van afgelopen maanden waren:
a. Let er op dat de declaratienaam voldoet aan de wettelijke voorschriften. Deze naam is de
aanduiding voor een samengestelde grondstof die op het etiket wordt vermeld. Uit de
omschrijving moet de consument kunnen begrijpen om wat voor product het gaat. Je kunt
de declaratienaam zelf niet wijzigen. Je kunt de gewenste declaratienaam en het
betreffende artikelnummer mailen naar SpecsPlaza@FoodBase.nl Wij passen deze dan
voor je aan.
b. Er wordt nog regelmatig gesignaleerd dat er geen autorisatietype is ingevuld voor
specificaties. Als er geen autorisatietype is gekozen kunnen afnemers de specificaties
niet lezen. Het autorisatietype kies je in het menu-onderdeel “Autorisatie” aan de linker
kant van het scherm. Vergeet bij het autorisatietype ‘Inzage per afnemer en/of groep’ niet
om ook de afnemers die je wilt koppelen te selecteren en groepen die je wilt machtigen
achtereenvolgens te definiëren (menu-onderdeel “Afnemersgroepen”) en te selecteren.
c. De allergenen waarvoor gewaarschuwd wordt bij de allergenenclaim (“kan bevatten”)
horen onder “Via Kruiscontaminatie” als “”Kruiscontaminatie” ingevuld te zijn.
5. Wees alert op de einddatum van je specificaties. 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.

XML GEBRUIKERS
6. We willen bij de herbouw van SpecsPlaza bij voorkeur geen wijzigingen doorvoeren die leiden tot
noodzakelijke aanpassingen in de bestaande koppelingen met SpecsPlaza. De structuur en de
inhoud van de XML berichten blijven dus zoveel mogelijk gelijk om zo een naadloze overgang te
kunnen realiseren van de oude naar de nieuwe omgeving. 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.
7. De nieuwe koppelingen worden door onze softwarepartner Rovecom Q-ray uitgebreid getest. Het
project omvat ook een testfase waarin aan XML-gebruikers zal worden gevraagd de nieuwe
koppelingen te testen met hun eigen software (zogenaamde regressietesten). Daarbij wordt
gekeken of de functionaliteit die gebruik maakt van de koppeling in de nieuwe situatie hetzelfde
functioneert en dezelfde resultaten geeft als in de oude situatie.
8. 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 XMLwerkgroep? De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld, maar uiteraard is deelname nog
steeds mogelijk! Mail je contactgegevens (bedrijf, naam contactpersoon en telefoonnummer) aan
p.houtsma@foodbase.nl

