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We kunnen terug kijken op 5 goede gebruikersdagen.
In deze nieuwsbrief vindt u hiervan een 3 tal
verslagen, geschreven door deelnemers. U krijgt
daardoor een goed beeld over de besproken
onderwerpen. We waren welkom bij Wieringa BV in
Bedum, Loonbedrijf JM van Vliet in Ter Aar, Huiskamp
BV in Winterswijk en Agro IT in Barneveld.
Verder vind u in deze nieuwsbrief de aankondiging
voor de ALV in november en heeft Agro IT hun A,B en
R contracten kort samengevat.
Bedum, 22 februari (door Marjo Koenen)
We worden hartelijk welkom geheten door de firma
Wieringa in Bedum met koffie en heerlijke koek.
Met 6 bedrijven die met Agro It werken is het
interessant te horen hoe verschillend hetzelfde
product wordt gebruikt; van basisboekhouding tot
vastleggen van elke filter per machine en pakbon.
Samen met Arend en Anjo van Agro It zien en
bespreken we de mogelijkheden van modules:
• Debiteuren beheer uitgebreid kan straks ook
herinneringen mailen
• Planning; de sleepfunctie werkt super en ook
dat je iemand ‘dubbel’ kan inplannen of alle
bewerkingen in een werkorder tegelijk kan
kopiëren naar een volgende dag, zijn goede
verbeteringen.
• Inkoopmodule koppelt pdf-bestanden aan
inkoopboekingen. Naast de oorspronkelijke
factuur kan dit dus ook de factuur die
rondgegaan is met aantekeningen zijn of
pakbonnen. Ook kun je opmerkingen bij het
pdf kwijt.
• Viewset bij FiPak geeft de mogelijkheid Excel
overzichten op maat voor je eigen bedrijf te
maken, bijvoorbeeld de kolommenbalans.

Bijzonder nuttige ochtend dat afgerond werd met een
lekker broodje kroket.

Ter Aar, 8 maart (door Corrie Rijkaart)
Robert Jan van Vliet geeft een korte beschrijving van
hun mooie bedrijf. Zijn vrouw Carolien is ook
werkzaam binnen het bedrijf en eveneens aanwezig.
We bespreken de volgende onderwerpen:
• Debiteurenbeheer
Iedereen legt uit hoe hij/zij het debiteurenbeheer op
het bedrijf uitvoert.
De optie “eenvoudige herinneringen’ wordt veel
gebruikt. Het nadeel hiervan is dat er geen historie
wordt opgebouwd. De optie ‘betalingsherinneringen
uitgebreid’ is een mooi systeem. Bij deze optie is het
wel noodzakelijk dat je zeer secuur en consequent
aanmaant. Je ziet in een oogopslag wat openstaat,
wat toe is aan 1e/2e/3e …herinnering. Als je doorklikt
op het saldo zie je welk bedrijf met welke facturen
open staat. Ook kun je per factuur eenvoudig
vastleggen of er bijzonderheden zijn.
Met deze methode kunnen de aanmaningen direct
per mail worden verzonden.
• Planning
Er is een nieuw Planningprogramma ontwikkeld.
Het nieuwe programma Planning kan je op drie
manieren bekijken: Orders, medewerkers en
machines. Je kan eenvoudig met de items over het
scherm heen slepen.
• Inkopen
Een rondje met alle aanwezigen maakt duidelijk dat
vrijwel iedereen de facturen nog uitprint. Een
omslachtig proces.
De module ‘Koppelen Inkoopfacturen’ is besproken.
Arend: “Het is niet te voorkomen dat bepaalde
facturen uitgeprint moeten worden. Denk aan de
facturen die door monteurs of meerdere personen
goedgekeurd moeten worden.
Agro It heeft hiervoor wel een nieuw
‘goedkeuringsproces’ beschikbaar. Dit is een vrij
uitgebreid systeem waarbij bepaald kan worden welke
stappen dienen te worden doorlopen voordat de
factuur fiat mag krijgen. (de factuur heeft
bijvoorbeeld goedkeuring van meerdere personen
nodig.) Betreffende medewerker ziet bij het inloggen
in een overzicht welke facturen hij nog goed moet
keuren. Alles valt of staat bij actieve medewerking van
betrokken medewerker”.
Deze module heet ‘Goedkeuren en Fiatteren
Inkoopfacturen’. De aanschaf is ca € 1.000,-.
(Als je betreffende module aanschaft zit de module
“Koppelen Inkoopfacturen” er voor dit bedrag bij in)
• Liquiditeitsoverzicht
Arend geeft tussendoor een mini-demo wat je
allemaal uit Views kan halen. Geweldig veel mee
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mogelijk. Maar persoonlijk moet ik eerst mijn Excelkennis upgraden…
Het liquiditeitsoverzicht is een rapport wat je kunt
kopen voor ca € 100,-.
Het overzicht is gemaakt op basis van historische
gegevens. (een prognose zou je wel eenvoudig a.d.h.v.
dit overzicht kunnen maken)
• Rapport Betalingsprognose
Dit is eveneens een rapport wat je kunt kopen voor ca
€ 100,-.
Op basis van historische betaalgegevens word een
prognose gemaakt welke klant wanneer welke factuur
betaald mits debiteur conform historisch betaalgedrag
betaald. Je kunt kiezen of de prognose is gebaseerd
op 1 jaar historie of 2 jaar.
Nog een mooie tip van Arend:
Overzicht omzet (debiteur of crediteur) per boekjaar:
Omzetlijst debiteur
Aanvinken de keuze ‘per boekjaar’
• Module Inlezen Bankafschriften.
Marjolein legt e.e.a. over deze module uit. Het is
mogelijk om alle afschrijvingen tegelijk te laten
verwerken. Vervolgens ga je kijken wat Agro ermee
gedaan heeft.
Deze module verwerkt momenteel alleen nog de
debiteurenbetalingen automatisch. Tot nu is de
module alleen beschikbaar voor bedrijven
aangesloten bij Rabobank.
(is 80% van klantenbestand van Agro ☺ ) Maar dat
verandert zeer binnen kort.

door de nieuwe planning. Deze zag er mooi uit en
werd enthousiast ontvangen door de deelnemers.
Kortom een geslaagde gebruikersdag!
Algemene ledenvergadering
Op 6 november houden we onze jaarlijkse
ledenvergadering in Nijkerk vanaf 16 uur. Meer
informatie volgt na de zomer.
A,B en R contract Agro IT
Omdat er nog wel eens onduidelijkheid is over de
verschillende onderhoudscontracten, hebben we Agro
IT gevraagd om deze in het kort samen te vatten.
Arjan Hessel heeft het volgende aan ons door
gegeven:
A, B en R-contract vormen 1 geheel en vormen in
totaal het Agro IT Support Contract
• Basis Software Support Contract (A-contract)
Op basis van het A-contract worden klantgegevens
noodzakelijk voor het verlenen van
support/ondersteuning bijgehouden. Denk hierbij aan
NAW gegevens, aanwezige modules, licentie-keys,
registratie van versies e.d. Tevens wordt op basis van
het A-contract gebruik gemaakt van het support
programma voor het registeren en afhandelen van
meldingen en wordt er gebruik gemaakt van
inbelprogrammatuur (als Team Viewer) om meldingen
adequaat te kunnen oppakken/afhandelen.
• Voorwaarden Software Support Contract (Bcontract)
Op basis van het B-contract worden volgens de
beschrijving meldingen in ontvangst genomen,
geregistreerd en waar van toepassing opgepakt en
afgehandeld inclusief daarbij behorende
communicatie/correspondentie.
• Software Support Release Contract (Rcontract)
Op basis van het R-contract krijgt de klant beschikking
over zogenaamde updates en releases inclusief
aanpassingen, foutoplossing en bepaalde
toevoegingen binnen bestaande standaard module
functionaliteit.

Barneveld 19 april, project/calculatie (door Frederike
Piepers)
Arend van Agro-It heeft ons met een powerpoint weer
veel informatie gegeven. Mede door input van de
deelnemers natuurlijk. Raambestekken, projecten en
inschrijfstaten kwamen aan bod.
Arend werd ondersteund door Marjolein en Anjo van
Agro-It. Na een lekker broodje richting het eind van de
ochtend heeft Agro-It ons ook nog meegenomen
Het bestuur van OLGA wenst u een mooi zomer toe!
www.olga-nederland.nl

