Nieuwsbrief
Maart 2015

Gebruikersdagen 2015
De eerste 2 gebruikersdagen van Machinebeheer zijn
inmiddels achter de rug. In Alphen waren we te gast
bij de gebroeders van Eijck en daar vertelde Jolanda
Joossen aan de aanwezige leden hoe zij de module in
haar bedrijf toe past.

in december, duidelijk werd dat de module
dagplanning op de schop moest, heeft Agro IT
besloten om dit op te pakken. De komende maanden
zullen zij gaan gebruiken voor onderzoek en om de
grote lijnen te bepalen. Een snelle koppeling met de
diverse app aanbieders van digitale werkbonnen, is
hierin essentieel en ook de gebruikersvriendelijkheid
is een belangrijk aandachtspunt. Eind augustus zal er
een terugkoppeling naar OLGA zijn. Daarna zullen er
een aantal gebruikers gevraagd worden om hierin
mee te denken. Het 4e kwartaal is ingepland voor de
ontwikkeling van de nieuwe module.
Het bestuur van OLGA is tot nu toe tevreden over de
snelle reactie van Agro IT n.a.v. de uitkomst van de
enquête. We houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

gebr. van Eijck in Alphen

Bij AH Vrij in Wateringen lieten Peter Vijverberg en
Ben Kneppers ons eerst een film over het bedrijf zien
en daarna vertelden zij hoe zij het machinebeheer in
hun bedrijf geregeld hebben. Bij de beide
bijeenkomsten liet Anjo Simonse ons zien wat de
mogelijkheden van MBPAK-PRO (Machinebeheer en
werkplaatsbeheer) zijn. De afgelopen jaren hebben al
enkele tientallen LB-Pak klanten deze module laten
implemeteren. Andre de Swart van Cumela vertelde
de aanwezigen de ins en outs rondom de dieselprijs.
Wist u dat gemiddeld 16% van het uurtarief uit
brandstofkosten bestaat? Dat is 1 op de 6 euro.

AH Vrij in Wateringen

Mocht u de beide gebruikersdagen gemist hebben,
dan is er op donderdag 12 maart nog een kans.
U bent dan welkom bij Pekkeriet in Dalfsen van 16.00
tot 20.00. Voor een lunch wordt gezorgd.
Dagplanning
begin februari was er een vervolg overleg met Agro IT
over de module Dagplanning. Nadat, n.a.v. de OLGA
enquête in november en het hierop volgende overleg

Opleiding aanbod Agro IT
Tijdens het overleg in februari heeft het bestuur ook
met Agro IT gesproken over het aanbod van opleiding.
De afdeling support van Agro IT functioneert
momenteel te vaak als opleidingsinstituut. Het blijkt
dat veel gebruikers de handleiding niet of nauwelijks
gebruiken of dat er niet goed wordt overgedragen
naar nieuwe medewerkers. Vooral bij de kwartaal- en
de jaarafsluiting zijn er pieken, met relatief
eenvoudige vragen. Veel van deze vragen kunnen
worden voorkomen als er bij de verkoop een gedegen
opleiding gegeven wordt, met de mogelijkheid om
t.z.t. een vervolgopleiding te volgen. Zowel het
bestuur van OLGA als Agro IT zien het belang in van
een goed opleidingsaanbod en Agro IT heeft
toegezegd dat ze hier mee aan de slag zal gaan.
tot slot
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd om
Agro IT gebruikers in uw omgeving attent te maken op
de gebruikersvereniging OLGA. Ook hebben we in 3
nummers van Cumela Grondig geadverteerd. Dit jaar
hebben zich al wel een
aantal nieuwe leden
aangemeld, maar nog steeds
is ongeveer de helft van de
LB pak gebruikers nog geen
lid. Wij willen u nogmaals
vragen om collega bedrijven
in uw omgeving attent te
maken op de voordelen van
het OLGA lidmaatschap.

www.olga-nederland.nl

