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ALV 6 november
we kunnen terugkijken op een goede algemene
ledenvergadering. Enkele besproken items zullen we
in deze nieuwsbrief noemen.

AVG
Geralda van de Bunt van Cumela heeft ons bijgepraat
over de AVG. Naast het waarom van deze wet hebben
we gekeken naar wat nu eigenlijk persoonsgegevens
zijn. Door Bouwend Nederland en Cumela wordt bij de
politiek aandacht gevraagd voor het feit dat de AVG
en de WKA in bepaalde gevallen met elkaar botsen.
De maatregelen die je als bedrijf moet nemen,
berusten vooral op gezond verstand. Denk hierbij aan:
virusscan, kasten op slot, cleandesk policy,
wachtwoord op PC en deze regelmatig vervangen,
screensaver, toegang tot mappen beveiligen,
opnemen van maatregelen in certificeringshandboek,
back-up op een veilige plek en aparte wifitoegang
voor gasten. Zaken die je echt moet regelen zijn:
privacy, register verwerkingsactiviteiten,
verwerkersovereenkomsten, gedragsregels voor
werknemers en een procedure voor data lekken.

Escrow
OLGA leden betalen € 15 per jaar voor Escrow. Velen
weten niet wat dit precies inhoudt. Op de website
www.it-notaris.nl vonden we een informatief filmpje
en hebben dit laten zien op de ALV. De aanwezige
leden weten nu precies wat Escrow inhoudt. Het
filmpje hebben we nu ook op onze website staan.
AGRO IT
De directie heeft ons bijgepraat over de
ontwikkelingen binnen het bedrijf. Een
wervingsbureau is bezig om nieuwe medewerkers te
selecteren. Deze zijn nodig voor het onderhoud en het
uitbouwen van de huidige software en de nog te
ontwikkelen apps. Voor 2019 staat het door
ontwikkelen van de digitale mest bon en een update
van SRP op de planning. Het produceren van XML
verkoopfacturen zal op korte termijn beschikbaar zijn.
Enquête
Tijdens de vergadering kwamen er een aantal vragen
en opmerkingen over de software. Het bestuur zal
deze bespreken en nadenken over het opzetten van
een enquête. U hoort hier binnenkort meer over.
Wat opvallend was, dat een aantal van de aanwezigen
niet helemaal op de hoogte waren van alle
mogelijkheden die het pakket biedt. Misschien toch
eens de (vernieuwde) handleidingen goed doorlezen
of een gebuikersdag bezoeken?

In het bestuur hebben we ook gekeken naar
maatregelen die we als vereniging moeten nemen. Er
zal aandacht zijn voor het zorgvuldig omgaan met
contactgegevens en er zal een privacy statement op
de website geplaatst worden.
Gebruikersdagen
in het bestuur en tijdens de ledenvergadering zijn de
gebruikersdagen aan bod geweest. In februari en
maart zullen deze dagen plaatsvinden op
verschillende plekken in het land. Vooralsnog komen
de volgende onderwerpen aan bod: machinebeheer,
kostprijsberekening, kengetallen, planning,
inkooporders en een kennissessie over Fi pak. We
hopen de planning binnenkort rond te hebben en u
hierover te informeren.
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Plan Pro
Dit nieuwe planningsprogramma is inmiddels al door
zo’n 40 bedrijven aangekocht en wordt momenteel
volop uitgerold. We zijn wel nieuwsgierig naar de
ervaringen en hebben 2 bedrijven gevraagd om hun
ervaring met ons te delen.
Loon-en Grondverzetbedrijf Wieringa in het
Groningse Bedum werkt nu al bijna een jaar met de
nieuwe Plan-Pro module. De algemene indruk van
Peter Wieringa is dat het naar tevredenheid werkt. Hij
heeft meer en sneller overzicht, zo kan hij snel zien
welke medewerkers nog vrij en dus beschikbaar zijn.
Ze hebben ongeveer 7 jaar de oude dagplanning
gebruikt waardoor deze nieuwe module eerst wel
wennen was. Nu bevalt het goed al zijn er natuurlijk
altijd verbeterpunten. Als punt ter verbetering noemt
hij het nog eenvoudiger en sneller plaatsen van een
opdracht. Het verversen en daarmee bijwerken van de
planning is traag en lastig omdat dit na iedere
opdracht gedaan moet worden.

onderzoeken met betrekking tot het meeliften in de
Escrow regeling van OLGA.
Website
Het bestuur heeft nog eens kritisch naar de website
gekeken en een paar kleine zaken aangepast. Omdat
het regelmatig voorkomt dat leden hun inlog zijn
kwijtgeraakt, krijgt u binnenkort een e-mail met
nieuwe inloggegevens. Met deze inloggegevens hebt
u toegang tot de ledenlijst en de notulen van de A.L.V.

Tot slot willen wij u een fijn Kerstfeest toewensen en
een voorspoedig 2019!

Van Dijk BV uit Hoogland is actief in de
cultuurtechniek en het grondverzet. Zij gebruiken
sinds maart 2018 de Plan-Pro module van AgroIT. Danielle van Dijk verteld dat ze de planning zeer
overzichtelijk vindt. Ze neemt de medewerkers als
uitgangspunt en zet dan de werkzaamheden
erachter. “Als alle jongens volop ingepland zijn is de
planning goed” zegt ze. Ze kan nu ook een mobiele
kraan een aantal weken vooruit plannen; bij de oude
dagplanning was dit van dag tot dag kopiëren. Ze
doen nu met 2 planners de planning voor 25
medewerkers. Het ziet er goed uit en er is veel
overzicht, maar er zijn nog wel verbeteringen nodig.
Het belangrijkste punt voor verbetering vind ze dat
het verversen en bijwerken iedere keer moet en ook
wel extra tijd in beslag neemt. Ga je niet tijdig
verversen/bijwerken dan ligt de opdracht niet vast en
kan je collega planner de opdracht op zijn scherm niet
zien en dus de medewerker en of machine ook
inplannen.
Ledenwerfactie
Vorig jaar deelden wij u mee dat het bestuur druk
doende was met het werven van nieuwe leden onder
de Agro IT klanten, die nog geen lid zijn. In de praktijk
blijkt dit een arbeidsintensieve klus te zijn en de actie
is dus nog niet afgerond. Dit jaar is OMEGA, de
gebruikersvereniging van de mechanisatietak,
opgeheven. Het bestuur gaat de mogelijkheden
www.olga-nederland.nl

