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Algemene Ledenvergadering 13 november
Het zaaltje van Down Under was goed gevuld. Er
waren 29 lid bedrijven die vertegenwoordigd
waren. Na de vaste agenda punten is er
gesproken over de werkbaarheid van de
dagplanning. Er is besloten dat er een enquête
onder de leden gehouden zal worden, om
hierover inzicht te krijgen. Het resultaat zal met
Agro IT besproken worden.
Na een korte pauze kreeg Tom de Zeeuw van
Agro IT het woord. Tom vertelde dat ook in 2015
het speerpunt zal liggen op de digitale werkbon
GWW. Omdat er met meerdere ap bouwers
wordt samengewerkt en om het contact bij
eventuele problemen te stroomlijnen, zal alle
contact via de helpdesk van Agro IT lopen.
Er zullen vanaf heden vaste update momenten
worden aangekondigd, waarin verschillende
releases verwerkt zijn. In de loop van 2015 zal het
mogelijk gaan worden om bankafschriften digitaal
te verwerken. Ook het digitaal factureren zal nog
verder geoptimaliseerd gaan worden.
Daarna was het woord aan Arend Schut. Hij liet
de leden zien hoe het factureren en aanmanen
via e-mail in zijn werk gaat. Tussendoor kwamen
er ook nog een aantal verbeterde functies voorbij
.

De tijd vloog voorbij en na de pauze liet Astrid
van der Windt van Windtkracht ons zien wat
LinkedIn voor de branche, maar ook voor ons
persoonlijk, kan betekenen. Eerst kwamen er wat
algemene cijfers voorbij en daarna konden de
aanwezigen met briefjes antwoord geven op de 2
vragen: 'ik heb niets met LinkedIn omdat....' en 'Ik
wil wat met LinkedIn en mijn leerpunten zijn......'.
De antwoorden verwerkte zij in haar duidelijke

presentatie. Ook vertelde zij wat de do's en
don'ts zijn en wat Google ad-words voor je profiel
kan betekenen.
LinkedIn
Heeft u een LinkedIn account aangemaakt? Dan
kunt u lid worden van de OLGA groep. Dit kunt u
doen via deze link:
https://www.linkedin.com/groups/OLGANederland-7469603?trk=groups_members-hdsc&goback=%2Eanp_7469603_1418323179354_
1
We hopen in de toekomst met deze LinkedIn
groep de communicatie tussen bestuur en leden,
maar ook tussen leden onderling, te stimuleren.
Denk hierbij aan het stellen van vragen over de
software, maar ook aan het plaatsen van
vacatures voor personeel met Agro IT ervaring of
ontwikkelingen m.b.t. de software.
Wilt u meer weten over LinkedIn en hoe je het nu
aan moet pakken om een profiel te maken, vraag
dan even het vernieuwde E book van Windtkracht
aan via webmaster@olga-nederland.nl. De leden
die op de vergadering aanwezig waren, hebben
inmiddels het E book ontvangen.
Korte samenvatting enquête dagplanning
Er zijn 66 reacties gekomen op de enquête die we
in november aan de leden verstuurd hebben. Dat
betekent dat ruim 35% van de leden gereageerd
hebben. Van deze leden is 55% in het bezit van de
module dagplanning en van deze groep zegt 53%
de module intensief te gebruiken, 25%
gedeeltelijk en 25% helemaal niet. Op de vraag
hoe de werkzaamheid van de module ervaren
wordt, zegt 11% van de gebruikers prima goed
mee te werken, 28% prima maar kan beter, 28%
lastig maar gaat wel en 25% geeft aan dat de
module te ingewikkeld in gebruik is. De rest had
hier geen mening over. Eén vijfde deel van de
gebruikers zegt voldoende te hebben aan de
dagplanning en gebruiken daarnaast geen andere
agenda. Van degene die niet in het bezit van de
module zijn, denkt 33% er over na om de module
aan te schaffen. Van alle leden die gereageerd
hebben, geeft het merendeel aan gebruik te
maken van een papieren of digitale agenda en
wordt Excel veelvuldig gebruikt voor de planning.
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Een klein deel geeft aan een ander
planprogramma te gebruiken. Doorgaans houden
per bedrijf 1 a 2 personen zich bezig met de
planning. 44% van de leden die gereageerd
hebben geeft aan belangstelling voor de digitale
werkbon GWW te hebben en voor 47% is het van
belang dat deze goed samenwerkt met de
dagplanning.
Vervolg enquête dagplanning
Inmiddels heeft er n.a.v. de enquête een 1e
overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van
OLGA en de directie van Agro IT. Het is duidelijk
dat het planprogramma 'op de schop' moet om
met de eisen van de tijd mee te gaan. In januari
zal er een vervolg gesprek zijn. We houden u op
de hoogte.

Gebruikersdagen 2015
U heeft allemaal een uitnodiging gehad voor de
geplande gebruikersdagen voor de module
Machinebeheer. Deze zijn op 15 januari in Alphen
(Br), Op 12 februari in Wateringen (Z-H) en op 12
maart in Dalfsen (Ov). U kunt zich nog opgeven,
maar doe het nog wel graag in deze maand. Voor
degene die nog niet gereageerd hebben, is de
uitnodiging met alle info nogmaals bijgevoegd.

Tot slot....
Dit was een iets langere nieuwsbrief dan u van
ons gewend bent. Het bestuur doet haar best om
van OLGA een actieve gebruikersvereniging te
maken, maar daarbij zijn wij ook afhankelijk van
haar leden. We hopen ook in het nieuwe jaar
weer op een fijne samenwerking.

Voor een nieuwe ronde gebruikersdagen kunt u
nu al onderwerpen aandragen. Deze kunt u
sturen naar webmaster@olga-nederland.nl
Nieuwe leden gezocht
De vereniging heeft momenteel 185 leden. Dit is
maar een klein deel van alle Agro IT gebruikers. In
de ledenvergadering werd geopperd om een
wervings advertentie in Cumela Grondig te
plaatsen. Dit hebben we opgepakt en in de
komende 3 nummers zal een advertentie
geplaatst worden.
Maar u kunt natuurlijk ook zelf collega bedrijven,
die de software gebruiken, aanspreken of deze
nieuwsbrief doorsturen.
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