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ALV en gebruikersbijeenkomst 14 november
Het was een volle zaal bij Agro IT in Barneveld. Velen
hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Nadat de
gebruikelijke agenda punten waren behandeld, heeft de
vergadering afscheid genomen van voorzitter Arwin
Breunis. Hij was aftredend en heeft zich niet herkiesbaar
gesteld. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden.
Erik Bakhuis heeft samen met Arend Schut en Tom de
Zeeuw de gebruikersbijeenkomst voor Fi pak voorbereid.
Erik praat de leden bij over SEPA. Arend vult hem daarbij
aan en wijst ook op de uitgebreidere mogelijkheden van
versie 4 m.b.t. de crediteurenbetalingen. De conversietools
zijn allemaal uitgeleverd, dus iedereen kan in principe aan
de slag met het omnummeren van de bankrekeningnummers.
Daarna wordt de jaarafsluiting besproken. Het boeken in
periode 0 is mogelijk, bijvoorbeeld voor het boeken van de
journaalposten die door de accountant aangeleverd
worden. Degene die in het nieuwe jaar de tarieven aan wil
passen, kan veel profijt hebben van versie 4. Dit kan op
verschillende manieren en er kan automatisch afgerond
worden.
In de pauze konden er soep en broodjes genuttigd worden
en na de pauze vertelt Erik hoe hij Views gebruikt. Tom laat
wat standaard rapportage modellen zien en vraagt de leden
waar behoeft aan is. Er zijn vele mogelijkheden, maar er is
wel een degelijke kennis van Excel nodig. Degene die met
Views willen gaan werken hebben minimaal Excel 2010
nodig. Er zijn meerdere rapportage programma’s op de
markt. Erik laat zien hoe hij zijn management informatie in
het programma Speedbooks verwerkt.
Het bestuur heeft positieve reacties op deze dag gekregen.
Dat is fijn, maar het is wel belangrijk dat er ook input van de
leden blijft komen. Er werd voorgesteld om een volgende
keer aandacht te geven aan modules Machinebeheer en
Beeld en tekst. Van deze laatste module heeft Arend in
vogelvlucht wat laten zien. Vooral de uitgebreide versie
bied veel mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld alle
documenten rondom de VCA certificering heel gemakkelijk
documenteren.
Digitale werkbon in de Cumela sector
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, introduceert Agro IT
de Digitale werkbon.
Hiertoe heeft Agro IT samenwerking gezocht met bedrijven
die digitale registratie van uren tot specialiteit hebben.
Agro IT realiseert hiertoe een koppeling waarbij via hun
Mobile Connect Server in Barneveld gegevens worden
uitgewisseld. Opdrachten vanuit de Dagplanning worden
door personeel in het veld ontvangen op hun Smartphone.
Zij registreren hierop de activiteiten, die vervolgens op
kantoor ontvangen, gecontroleerd en verwerkt kunnen
worden. Op dit moment heeft Agro IT samenwerkings-

overeenkomsten met 3
gerenommeerde partijen. Voor
meer informatie kunt u contact
met hen op nemen of met de
afdeling verkoop van Agro IT.
Vacaturebank
Op de OLGA website is nu de mogelijkheid gecreëerd om
vacatures te plaatsen voor en van personeel met Agro IT
ervaring. Dit kan ook een tijdelijke functie betreffen,
bijvoorbeeld i.v.m. zwangerschapsverlof of ziekte. Wij
adviseren u om hier gebruik van te maken. De eerste
werkzoekende heeft zich inmiddels aangemeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
webmaster webmaster@olga-nederland.nl
3.53 gebruikers
OLGA leden die de versie 3.53 gebruiken en gebruik maken
van excasso’s, worden dringend verzocht om contact met
Agro IT op te nemen.
Aspirant OLGA leden
Kent u bedrijven in uw omgeving die met Agro IT werken,
maar nog geen lid zijn van OLGA? Wilt u dit dan aan ons
doorgeven, zodat wij hen kunnen benaderen? Wij willen u
erop wijzen dat u bij OLGA lidmaatschap korting krijgt op
het onderhoudsabonnement van Agro IT. Dit is 1% van de
listprijs.
Gebruikersdag projectadministratie
Op verzoek wordt de gebruikersdag voor de
projectadministratie in 2014 nog 2x herhaald. Op 9 januari
in Hattem (bij Zwolle) en op een nog te bepalen datum in
het Zuid/Westen van het land. Omdat voor het slagen van
de gebruikers bijeenkomsten actieve medewerking van de
deelnemers noodzakelijk is, zal er een maximum van 25
deelnemers gehanteerd worden.
Zoals al eerder gezegd, houdt het bestuur zich aanbevolen
voor onderwerpen en locaties.
Tot slot wenst het
bestuur u allen fijne
feestdagen toe en
een goede
samenwerking in het
nieuwe jaar.
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