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Terugblik gebruikersdagen
Het is al weer een paar maanden geleden, maar we
willen in deze nieuwsbrief nog even terug kijken naar
de gebruikersdagen die achter ons liggen.
De geplande bijeenkomst in Wateringen m.b.t.
machinebeheer ging vanwege te weinig aanmeldingen
niet door. In Haaksbergen, op een mooie locatie bij
Breukers VOF, hebben 10 deelnemers samen
nagedacht over hoe je alle machinekosten het beste
in de boekhouding vast kunt leggen en hoe je deze
gegevens weer kunt gebruiken bij het berekenen van
de kostprijs. Samen met André de Swart (Cumela)
werd er gebrainstormd over kengetallen. Welke cijfers
zou je in een Agro IT dashboard willen zien?

Begin maart kwamen zo’n 16 deelnemers naar de
bijeenkomst over Fi pak en Plan pro bij Berkhof in
Scherpenzeel. Jaap Veldhuizen werkt sinds december
2018 met Plan Pro en heeft zijn ervaringen gedeeld.
Het duurde even voordat hij aan de nieuwe manier
van werken gewend was, maar het verloopt nu goed.
Wel heeft hij nog de nodige wensen voor wat betreft
uitbreiding. Samen met Arend Schut werd dieper op
het nieuwe plan programma in gegaan. Theo
Scholtens (Kok Lexmond) vertelde vervolgens hoe
binnen hun bedrijf het proces van de inkoopfacturen
verloopt. Ook hier werd door de anderen op
gereageerd en werden er aanvullende tips door Arend
gegeven. Tot slot kwamen een aantal Fi pak
onderdelen aan bod, o.a. het factureren in xml
formaat, digitaal betaalherinneringen versturen en
het inlezen van bankafschriften. Deze laatste module
gaat nog doorontwikkeld worden. Het was een goede
bijeenkomst, waar ook voldoende gelegenheid voor
vragen was.
De laatste bijeenkomst in maart was bij WECO de
Hondsrug in Borger, waar dezelfde onderwerpen als in
Scherpenzeel aan de orde kwamen. Voor deze
bijeenkomst hadden zich 11 deelnemers opgegeven.

Jantine de Vries (Loon- en Grondverzetbedrijf Gebr.
De Vries in Rotstergaast) heeft haar indruk tijdens
deze bijeenkomst als volgt verwoord:
Een geslaagde gebruikersdag. Onder het genot van
een kop koffie met koek wordt er gestart met de
presentatie van Plan Pro en de mogelijke koppelingen.
Een deel van de groep heeft hier ervaring mee en een
deel nog niet of is hiermee bezig. Dit maakt dat de
discussie makkelijk op gang komt en er worden
kritische vragen gesteld. De mogelijkheden van de
nieuwe planning module worden goed ontvangen.
Vervolgens komt het automatisch boeken van
inkoopfacturen aan de orde, voor een groot deel van
de groep is dit nog
onbekend terrein en de
consultant van Agro IT laat
op het scherm zien hoe dit
werkt. De gekoppelde
inkoopfacturen zijn
hiermee vanuit elke
module op te roepen. Tot slot komen kort de BOP
(betalings opdrachten) en het automatisch aanmanen
aan de orde. Een geslaagde ochtend, er is veel kennis
uitgewisseld en er zijn nuttige discussies gevoerd.
We kijken terug op een 3 tal goede bijeenkomsten en
we danken de bedrijven, waar we welkom waren, van
harte voor hun gastvrijheid.
Heeft u suggesties voor onderwerpen tijdens de
gebruikersdagen in 2020, schroom dan niet om dit
aan één van de bestuursleden door te geven. Deze
bijeenkomsten worden namelijk voor en door leden
georganiseerd.
Escrow
Omdat het notariskantoor, die onze Escrow regeling
verzorgde, in 2018 aangaf dat zij hier mee gingen
stoppen, is het bestuur op zoek gegaan naar een
nieuw bedrijf. Bij een 3 tal kantoren zijn offertes
opgevraagd en we zijn nog druk doende met het
bespreken van de ins en outs, waar vanzelfsprekend
ook Agro IT bij betrokken wordt. Er komt veel bij
kijken en alles moet organisatorisch en juridisch goed
onderzocht worden. In het najaar hopen wij u meer
hierover te kunnen vertellen.
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Enquête
Uit de ledenvergadering in november 2018 kwamen
er wat vragen naar voren over de cijfers en
overzichten die je uit de Agro IT software kunt halen.
Cijfers (nacalculatie en prognoses) gaan een steeds
grotere rol spelen. Er werd een suggestie gedaan om
hierover een enquête te organiseren en het bestuur
heeft hier gehoor aan gegeven. In februari is een
uitnodiging naar alle leden gestuurd met het verzoek
om een korte online enquête in te vullen.
Helaas hebben maar 26 leden hiervan gebruik
gemaakt. Dit waren grotendeels de leden die ook
regelmatig de ledenvergaderingen en de
gebruikersdagen bezoeken. Ondanks de kleine
respons, was er wel een hoofdlijn te zien in de
antwoorden van de enquête; het ontbreken van een
eenvoudige mogelijkheid om te exporteren naar
Excel. Waarom wel naar Word en niet naar Excel?
Crystal reports wordt als omslachtig ervaren. Views
wordt niet door iedereen gebruikt.
Onze conclusie: Agro IT zou wat meer aan de weg
moeten timmeren met het promoten van Views i.c.m.
de nodige instructie.
Agro IT
Regelmatig is er contact met de directie van Agro IT.
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:
Escrow, AVG, SRP, communicatie en nieuwe
ontwikkelingen.
In de afgelopen tijd is Agro IT bezig geweest met het
ontwikkelen van de mogelijkheid om elektronische
facturen te versturen volgens de UBL standaard. Deze
module is inmiddels gereed en is interessant voor
bedrijven die diensten verrichten voor de
verschillende overheden. Ook onderaannemers
krijgen hier steeds meer mee te maken. Voor meer
info over E-facturatie zie:
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alleonderwerpen/dienstverlening-aan-burgers-enondernemers/efactureren/

Als je het programma opstart zie je in één oogopslag
het banksaldo, liquiditeitsverloop, debiteuren- en
crediteuren saldo, resultaat en omzet, openstaande
werkbonnen, de bezetting van de planning, de
effectiviteit van gewerkte uren en de indirecte kosten.

Tot slot wenst het bestuur van OLGA u een mooie
zomer toe en als u op vakantie gaat, een fijne
vakantie. We hopen u in november weer te
ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering.

Directie Dashboard
Tijdens de gebruikersbijeenkomst in Haaksbergen is er
door de deelnemers o.l.v. Arend Schut en André de
Swart van Cumela gebrainstormd over een mogelijk
dashboard, waarin je op een snelle manier kunt zien
hoe het bedrijf er voor staat. De software
ontwikkelaars van Agro IT zijn met de input supersnel
aan de slag gegaan en inmiddels is dit dashboard
ontwikkeld (een aparte module) en het ziet er
prachtig uit. Alle cijfers, die je als manager dagelijks
wil weten, staan er in.
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