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Gebruikersbijeenkomst projectadministratie
We kunnen terug kijken op een goede
bijeenkomst in het Hart van Katwoude op 12
september. Zo’n 15 bedrijven (23 personen)
waren aanwezig en de projectadministratie

werd van A tot Z besproken.
Voor de pauze kwam het aangenomen werk
aan de orde. Joke vertelde hoe zij e.e.a. in de
administratie verwerkt. Na een aantal reacties
van de deelnemers, liet Arend Schut van Agro
It zien wat deze module nog meer kan en
werd er uitgebreid over de nacalculatie en het
verwerken van de inkopen gesproken. In de
pauze konden we ons tegoed doen aan soep
en broodjes.

Na de pauze vertelde Han hoe hij de verhuur
in zijn bedrijf organiseert.

Daarbij kwam ook de opdrachtbon module en
de dagplanning uitgebreid aan bod. Ook hier
wist Arend het e.e.a over aan te vullen. Verder
kwam ook nog de uitgebreide versie van
‘beeld en tekst’ aan bod. Het was een
geslaagde bijeenkomst en er is afgesproken
dat er nog een herhaling komt, elders in het
land. Een nieuwe datum is al gepland:
donderdag 16 januari 2014. Deze bijeenkomst
zal waarschijnlijk ergens in het oosten van het
land plaats vinden. U hoort daar binnenkort
meer over.
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 14 november is de Algemene
Ledenvergadering. Deze wordt uitgebreid met
een gebruikersbijeenkomst over Fi pak en zal
plaats vinden bij Agro It in Barneveld. Een
voorlopige planning is:
15.45 koffie
16.00 aanvang ledenvergadering
17.00 Fi pak (o.a. Sepa, jaarafsluiting)
18.00 pauze/informeel (voor soep en broodje
wordt gezorgd)
19.00 Fi pak (o.a. Views en versie 4)
20.00 einde bijeenkomst
Een uitnodiging en aanmeldformulier wordt
binnenkort verzonden.
Vacatures administratief personeel
Er is ons ter ore gekomen dat, n.a.v. de crisis,
administratief personeel van OLGA leden hun
baan zijn kwijt geraakt. Maar ook dat er
bedrijven (tijdelijk) op zoek zijn naar
medewerkers die ervaring met Agro It
software hebben.
Binnenkort willen we op onze site een pagina
openen, waarop mensen hun ‘vraag en
aanbod’ kwijt kunnen. Voor de duidelijkheid:
Het gaat dus alleen om vacatures van en voor
administratief personeel met Agro It ervaring.
Wilt u hier alvast wat meer over weten, heeft
u een vraag of een aanbod, of hebt u tips hoe
we e.e.a. het beste vorm kunnen geven, neem
dan even contact op via webmaster@olganederland.nl
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