Nieuwsbrief
Maart 2013
Organisatie van Loonbedrijven met een Geautomatiseerde Administratie

Enquête
Aan het eind van 2012 heeft het bestuur
een enquête onder de leden verspreid.
Dit gebeurde op verzoek van de Algemene
Ledenvergadering van 1 november.
De respons op deze enquête was bijna
25%. Een samenvatting van de uitslag
kunt u op het beveiligde deel van de
website vinden.
Digitale werkbon
Op donderdag 28 februari organiseerden
studieclub Salland en Noordoost Overijssel
een bijeenkomst over de digitale werkbon.
Dorien Hartman en Peter Paul Hoogkamer
van Forlan ICT Solutions verzorgden een
inleiding en demonstratie over de
mogelijkheden van de digitale werkbon
voor Cumelabedrijven. De Digibon kan ook
gekoppeld worden aan het Agro-it pakket.
Han Jansen van Jansen Wijhe heeft deze
avond verteld over zijn ervaringen in de
pilotfase met de Digitale Werkbon Smart.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Dorien Hartman van Forlan
ICT Solutions d.hartman@forlan.nl
Gebruikersdag
Op de ALV kwam naar voren dat er
behoefte is aan een gebruikersdag. Via de
enquête hebben we nader geïnformeerd
naar specifieke wensen. Op dit moment is
het bestuur van OLGA bezig om samen
met een consultant van Agro-it een 1e
gebruikersdag te organiseren op
donderdag 21 maart bij de firma Berkhof
in Scherpenzeel van 16.00 tot 20.00.
Voor een broodje en soep wordt gezorgd.
De modules die deze dag aan de orde
komen zijn: Uren B; Projecten;
Mandagregister en Opdrachtbon. Het
doel van deze bijeenkomst is om de
uitgebreide mogelijkheden van de
pakketten te bespreken en het uitwisselen

van praktijkervaringen met collega’s van
andere bedrijven. Ook zullen er de nodige
‘tips en trucs’ aan de orde komen.
U kunt zich aanmelden via het bijgevoegde
aanmeldformulier.
Website
U kunt onder het tabblad ‘leden’ bekijken
wie in uw omgeving lid is van onze
vereniging. Wellicht is het een idee om
eens met een collega in de buurt contact
op te nemen om ervaringen uit te wisselen
over het gebruik van Agro-it. Ook is er een
forum waar u gebruik van kunt maken.
Hier wordt momenteel nog niet zoveel
gebruik van gemaakt. Het succes van een
forum is afhankelijk van het gebruik door
de leden. Dus…. Neem gerust eens een
kijkje. www.olga-nederland.nl
Als u nog geen inlogcode hebt, dan kunt u
deze aanvragen via webmaster@olganederland.nl
Factuur Software onderhoud
Als lid van OLGA krijgt u korting op de
software onderhoudsfactuur van AGRO-IT.
De korting bedraagt 1% van uw listprijs.
Staat dit niet op uw factuur vermeld, laat
dit dan even aan AGRO-IT weten.
Verzoek secretariaat
Wilt u alle wijzigingen in uw
bedrijfsgegevens door geven aan het
secretariaat?
Dit voorkomt foute facturen en onjuist
geadresseerde mailings.
Als u uw lidmaatschap van OLGA wilt
opzeggen, doe dit dan schriftelijk vóór 1
december via secretaris@olganederland.nl
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