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Algemene ledenvergadering
Op 12 november waren we te gast in de Schakel in
Nijkerk voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Er
waren ruim 30 mensen van 20 Lid bedrijven aanwezig.
Er werden kritische vragen gesteld over o.a. de
toekomstvisie van Agro It.
Deze vragen kwamen
vervolgens aan de orde
toen Tom de Zeeuw, na
afloop van de
vergadering, namens
Agro It zijn verhaal deed.
Hij begon met de
ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Binnen het team
zijn wat verschuivingen geweest, er is aandacht voor
opleiding in de winterperiode, nieuwsbrieven worden
frequenter verstuurd en er is veel aandacht geweest
voor onderhoud van de verschillende modules waarbij
de nadruk ligt op de techniek. RAW vergde de nodige
energie en het is nog niet gelukt om het inlezen van
bankafschriften af te ronden. Dit staat nu voor het 1e
kwartaal van 2016 op de planning.
Om meer ruimte te hebben voor het testen van
nieuwe releases/updates, is er besloten om met vaste
ontwikkelblokken te werken en deze updates, op van
te voren vastgestelde data, beschikbaar te stellen.
De functionaliteit van het digitaal facturen zal worden
uitgebreid (o.a. een vast afzenderadres bij het
versturen van de e-mail) en er is gestart met het
ontwikkelen van de nieuwe module dagplanning. Hier
hebben we een klein voorproefje van kunnen zien.
Verder wil Agro It graag van de OLGA leden weten wat
volgens hen de speerpunten van de nabije toekomst
zullen zijn. Mogelijk zal het bestuur dit terugkoppelen
naar de leden middels een enquête.

In de pauze was het een gezellig samenzijn in de hal
van de Schakel waar broodjes en soep voor ons klaar
stonden. Na de pauze liet Bas van Hattum,
hoofdredacteur van het magazine ‘Trekker’ ons een
voorzichtige blik in de toekomst zien m.b.t. de
ontwikkelingen in de grondverzet- en loonwerk

sector. Als journalist is hij toeschouwer en combineert
hij alles wat hij ziet en hoort in zijn artikelen. Het
onbemand precisie spuiten is straks niet meer iets wat
alleen in het buitenland gebeurd.
De ontwikkelingen in de
elektronica gaan supersnel.
Nederlanders, maar ook de
trekker- en grondverzet
fabrikanten, zijn een tijdlang wat
afwachtend geweest, maar zien
ook in dat een tablet en
meerdere monitoren in de
trekkers straks standaard wordt.
Niet alleen het papierloos
boekhouden is in opmars, maar ook het traject van
plannen tot en met de facturering zal steeds vaker
zonder papier gaan gebeuren. Door steeds meer
zaken te meten (o.a. infra rood en gewichtsmeting) is
er ook de mogelijkheid om deze te combineren en zo
tot een andere manier van tariefstelling te komen.
Kortom, de ontwikkelsnelheid is hoog en het advies is
om morgen te starten met plaats specifiek meten.
Met een veelzeggende: “De toekomst start vandaag!”
beëindigde Bas zijn bijdrage aan deze bijeenkomst.
Nieuwe planningsmodule
Tom vertelde ons dat er met 3 ambitie niveau’s
gewerkt wordt. Het 1e bestaat voornamelijk uit een
orderboek, waar vanuit je orders naar een
planningstabel kunt slepen en er vervolgens de man
en het materieel aan kunt koppelen. Ook het
samengaan met de DDS (digitale dag staat) staat
hierbij centraal. Het concept van deze module zal met
een 5 tal klanten geëvalueerd worden en daarna
wordt de definitieve doelstelling bepaald. Na het
ontwikkelen en uitbrengen van dit 1e ambitieniveau,
zal er gekeken worden naar signalen in de markt en
naar de invulling voor de grotere GWW bedrijven. Ook
zal er gekeken worden naar mogelijkheden m.b.t.
werkvoorbereiding. Het speerpunt van het 3e
ambitieniveau zal w.s. liggen op het plannen van
transportbewegingen.
Nieuwe website
Ter opluistering van deze website zijn we nog op zoek
naar kwalitatief goede foto's van loon- en grondwerk.
Wij zouden het fijn vinden als OLGA leden hiervoor
foto's beschikbaar willen stellen. U kunt deze sturen
naar webmaster@olga-nederland.nl
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