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Gebruikersdagen
De gebruikersdagen ‘digitaal kantoor’ liggen al
weer een tijdje achter ons. We kijken terug op 3
goede bijeenkomsten, waar ruim 40
medewerkers van 27 OLGA lid bedrijven aan
hebben meegedaan.
Terugblik door Hugo van der Vlist (Aantjes B.V.,
Haastrecht)
Op donderdag 9 februari 2017 zijn wij te gast
geweest bij Mestdistributie J. van Leijssen in
Poortvliet Er was een club van ± 15 personen, dit
was een mooi aantal waardoor er veel interactie
was. Ook de hond, van de familie Leijsen, vond
het heel gezellig. Han Jansen vertelde duidelijk
hoe het tot op heden bij zijn bedrijf gaat met
debiteurenbeheer, aanmaningen en dergelijke,
maar wil graag vernieuwingen door gaan voeren.
Arend Schut en Anjo Simonse gaven een duidelijke
uitleg over de vernieuwingen van versie 5 van
Agro IT. Er zijn goede ervaringen met het
koppelen van digitale inkoopfacturen, wel is er de
vraag of er in de toekomst op een pdf duidelijke
aantekeningen kunnen worden gemaakt. Hier
gaat Agro IT mee aan de slag. De sfeer was zeer
goed wij werden verwend met gebak bij de koffie
een broodjes aan het eind. Deze bijeenkomsten
zijn voor herhaling vatbaar.

Op 9 maart waren we bij Jansen BV in Wijhe te
gast. Vanwege een groot aantal opgaven, is deze
bijeenkomst opgesplitst in een ochtend en
middag sessie. Dankzij de flexibele opstelling van
Jansen en de beide consultants van Agro IT was
dit mogelijk.

Eerst hebben we het debiteurenbeheer
besproken. Met de module debiteurenbeheer
uitgebreid, biedt Agro IT een mooie mogelijkheid
om een goed overzicht te houden op de
openstaande posten en de aanmaningen. Deze
module werd uitgebreid besproken. Binnenkort
zal deze module nog verbeterd worden m.b.t. het
aanmanen via e-mail. Vervolgens kwam de
routing van de inkoopfacturen aan de orde. Met
de opkomst van de digitale inkoopfactuur, is het
zaak om te kijken hoe je de routing binnen het
bedrijf gaat regelen. Blijf je alles uitprinten en
vervolgens de factuur op de oude manier voor
verificatie door het bedrijf sturen? Of kan dit
anders? Hier hebben we uitgebreid over
gesproken.

De heren van Agro IT lieten ons het prille begin
zien van een nieuwe module die op deze
actualiteit inspringt. Met deze module is het
mogelijk (i.c.m. de module pdf inkoopfacturen
koppelen met boekstuk) om de routing helemaal
digitaal te doen. Het fiatteren kan op meerdere
niveaus. En er kan gefiatteerd worden op basis
van crediteuren, projecten, machines etc. We
kijken met belangstelling uit naar deze nieuwe
module.
Verder hadden de deelnemers nog wat tips voor
elkaar, o.a.:
Het is zinvol om voor de inkoopfacturen een
apart mail adres te gebruiken, die je niet voor
uitgaande mail gebruikt. Dit om spam te
voorkomen. Verder is het zaak om het inrichten
van de mappen, waar de facturen in komen, goed
in te richten. Dit geldt ook voor de mailbox. De
belastingdienst stelt hiervoor ook de nodige
eisen. (art. 35c lid3 wet OB)
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In het 3e onderdeel van de bijeenkomst kwam het
inlezen van de bankafschriften aan de orde. Deze
module is vooralsnog alleen beschikbaar voor de
Rabobank. Andere banken volgen spoedig.
Verder was er nog gelegenheid voor allerlei
vragen en hebben Arend en Anjo ons wat verteld
over de ontwikkelingen binnen Agro IT.

secretaris. Het bestuur vergadert ongeveer 4-5 x
per jaar, waarvan 1 x gecombineerd met de
ledenvergadering. Er kan gebruik gemaakt
worden van een onkostenvergoeding.
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met
één van de bestuursleden of stuur een e-mail
naar: voorzitter@olga-nederland.nl.

Zoals al gezegd, kijken we als bestuur terug op 3
goede bijeenkomsten, waarbij we onze gastheren
en vrouwen van van Leijssen in Poortvliet en
Jansen in Wijhe, maar ook Arend Schut en Anjo
Simonse van Agro IT hartelijk bedanken bedankt
voor hun medewerking.

ALV 2017
De Algemene Ledenvergadering van 2017 staat
gepland voor 7 november in Nijkerk van 16.00 tot
20.00. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda?

Studie bijeenkomst Cumela over de digitale
werkbon op 26 januari in Wierden
Terugblik door Anne Reimink
De avond was verdeeld in 2 delen; voor de pauze
was het woord aan de leveranciers en na de
pauze kwamen de gebruikers, die reeds met de
digitale werkbon werken, aan het woord.
De deelnemende leveranciers waren: TSS Jan
Verhaegen, Forlan, Spotmaster, Grip, Rovecom
en Agropro.
Het was leuk om hierbij enkele Olga leden, als
gebruikers, aan het woord te horen!
De bedrijven die met de digitale werkbon werken
zijn allemaal enthousiast en aan de ervaringen te
horen levert het hen wel het nodige op!
Het was een leerzame bijeenkomst omdat je de
leveranciers kon vergelijken en aan de gebruikers
vragen kon stellen. Aan de grote opkomst was
wel te zien dat het leeft binnen de branche!
Voor en na de presentaties en in de pauze kon
men de mini- informatiemarkt bezoeken en was
er gelegenheid om de leveranciers en gebruikers
persoonlijk te spreken.

Gebruikersdagen 2018
Voor de nieuw te plannen gebruikersdagen is het
bestuur op zoek naar onderwerpen. Ook zouden
we graag van u horen op welk dagdeel u het liefst
een gebruikersdag wilt zien. Het zijn dagen voor
en door gebruikers, dus we zouden het op prijs
stellen als u aan ons kenbaar wilt maken waar uw
voorkeur naar uit gaat. U kunt uw suggesties sturen
naar webmaster@olga-nederland.nl
Het bestuur wenst u een mooie zomer toe!

Vacature secretaris
Klaske Miedema maakt sinds 2006 deel uit van
het bestuur, waarvan ze de laatste 6 jaar de
functie van secretaris heeft vervuld. Ze is dit jaar
aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is
daarom dringend op zoek naar een nieuwe
www.olga-nederland.nl

