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Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 13 november bent u welkom bij de
jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal bij Down Under
in Nieuwegein zijn. De dagindeling is als volgt:
15.45 inloop
16.00 aanvang ledenvergadering
17.00 Agro IT met nieuwe ontwikkelingen en enkele
onderdelen van Fi pak w.o. digitaal factureren
18.00 pauze (voor een broodje wordt gezorgd)
18.45 workshop LinkedIn
19.45 afronding bijeenkomst
20.00 einde bijeenkomst
Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te
ontmoeten.
Gebruikersdag projectadministratie in Wanroij
Ondanks het super mooi weer, waren er toch een flink
aantal deelnemers naar Boertel de Lampersehei in
Wanroij gekomen. Er was volop gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen en mede door de
vakkundige software kennis van Arend Schut gingen
de deelnemers weer een stukje wijzer naar huis.
Een beetje wijzer werden de deelnemers ook door de
vele spreuken, waarmee de zaaltjes in de Boertel mee
behangen waren. Eén daarvan willen we u niet
onthouden:
"Als je kunt loslaten, heb je 2 handen vrij".

gebruikersdagen 2015
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de
gebruikersdagen met als thema's: Machinebeheer en
brandstoftoeslagen. Noteert u de data al vast in uw
agenda:
15 januari in Alphen
12 februari in Wateringen
12 maart in Dalfsen

Het zijn 3 nagenoeg identieke bijeenkomsten, zodat u
zich kunt aanmelden voor de bijeenkomst met de
datum en plaats die u het beste uitkomt. We zullen
tijdens alle 3 bijeenkomsten te gast zijn bij collega
bedrijven.
Agro techniek Holland te Biddinghuizen
Eén van de bestuursleden heeft de stand van Agro It
op deze beurs bezocht en doet hiervan verslag.
Hij vertelt: "Er was een mooie ruime stand. Ik heb
eerst gesproken met Arend en Tom, dit ging over de
digitale opdrachtbon. Ze hadden 2 pc’s staan met
daarop de Agro It dagplanning software. Hiermee kun
je een opdracht maken en verzenden naar een
smartphone van een medewerker. De App van drie
leveranciers stond bij de medewerkers van Agro It op
hun mobiele telefoon of op een tablet. Ze lieten zien
hoe je de verzonden opdracht kunt openen en
invullen, waarna de ingevulde bon weer terug komt in
de dagplanning op kantoor. Arend liet zien wat er dan
binnen komt en hoe je dit kunt verwerken.

Vervolgens heb ik kennis gemaakt met een nieuwe
medewerker. Hij liet me een nieuwe CRM ( Client
Relation Manager) module zien.
( Wikipedia noemt dit Klant Relatie Beheer, Agro It
noemt dit Sales Manager) Deze is ontwikkeld voor de
mechanisatie bedrijven, maar ook zeer geschikt voor
loonbedrijven. Deze winter zou er mee geëxperimenteerd kunnen worden. Alle afspraken, bezoekrapporten enz. van een klant kunnen er in vermeld
worden. De module synchroniseert met Outlook.
Ze hadden overigens prima koffie op de stand".

Het bestuur van OLGA hoopt u binnenkort te
ontmoeten op één van de geplande bijeenkomsten.

www.olga-nederland.nl

