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Nieuwe voorzitter
Het bestuur kan u meedelen dat er sinds de
bestuursvergadering van januari een nieuwe
voorzitter is: Sjang Schaap. Sjang maakt sinds het
najaar van 2012
deel uit van het
bestuur en was
daarvoor (vanaf
1993) via een
werkgroep bij
OLGA betrokken.

2014
15 april; Machinebeheer in Wateringen (ZH)
4 september; Projectadministratie in omgeving
Tilburg (Br)
13 november; Alg. Ledenvergadering en Fi pak (o.a.
digitaal factureren) in Nieuwegein.
2015
Januari ; Machinebeheer in Overijssel
Maart; Machinebeheer in Brabant
September; nog in te vullen
November; ALV en Fi pak (centraal)

Gebruikersbijeenkomst Hattem
Op 9 januari waren
we met 34 personen (van 19 bedrijven) te gast bij
Veluwenkamp in Hattem. Alle ins en outs van de
projectadministratie kwamen er aan de orde. Voor
de pauze bespraken we de aangenomen werken en
na de pauze kwam de organisatie van het verhuren
van machines aan bod. Ook de opdrachtbonmodule en de dagplanning zijn uitgebreid
besproken.

Voor de laatste updates verwijzen wij u naar de
agenda op de website.
Microsoft
Op de website van Agro IT heeft u kunnen lezen
dat Microsoft per april 2014 stopt met de
ondersteuning van Windows XP en per juli 2015
met de ondersteuning van Windows Server 2003.
Als u wilt weten of dat consequenties heeft voor
de werking van uw Agro IT software, dan kunt u
contact met hen opnemen.
e-mail adressen van Agro IT gebruikers
Als bestuur hebben we het vermoeden dat de
nieuwsbrieven en aanmeldingsformulieren niet
altijd bij de Agro IT gebruikers terecht komen,
maar ‘ergens’ in het bedrijf blijven ‘hangen’.
Om dit te voorkomen, verzoeken wij u om deze
nieuwsbrief aan uw medewerkers door te sturen
en/of hun e-mailadres aan ons door te geven. Ook
als uw e-mailadres wijzigt, dan horen wij dat graag.

Han Jansen en Joke Eilander vertelden hoe zij in de
praktijk e.e.a. organiseren en Arend Schut van Agro
IT zorgde voor een waardevolle technische
aanvulling van de onderwerpen.
Gebruikersdagen 2014/2015
Om zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan
de gebruikersdagen, hebben we een planning voor
de komende tijd gemaakt. We proberen daarbij
zoveel mogelijk regio’s te betrekken. Als u
suggesties heeft voor een locatie (dit kan ook bij
uw bedrijf zijn), dan horen we dat graag. Ook
suggesties voor de invulling zijn altijd welkom.
Voor de eerstvolgende gebruikersdag in april is het
aanmeldingsformulier bijgevoegd.

LinkedIn
Het forum op onze website werd nagenoeg niet
gebruikt en wordt daarom uitgeschakeld. Als
bestuur hebben we daarom een LinkedIn discussie
groep aangemaakt, waar we u voor willen
uitnodigen.
http://www.linkedin.com/groups/OLGANederland-7469603?trk=my_groups-b-grp-v
Als u geen LinkedIn profiel hebt, maar deze wel wil
aanmaken, dan kunnen wij u het e-book LinkedIn
van Windtkracht aanbevelen. U kunt dit gratis
downloaden via
http://www.windtkracht.nl/netwerken/linkedin/lin
kedin-e-book/
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