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Terugblik gebruikersdagen
Het is al weer even geleden dat een aantal leden in Dalfsen
bij elkaar waren voor de 3e gebruikersdag over
machinebeheer. We waren te gast bij Pekkeriet in Dalfsen.
Andre de Swart (Cumela) liet ons eerst kennismaken met
indexcijfers van machinekosten door de jaren heen, en
daarna werd er uitgebreid ingegaan op het brandstofgebruik. Ook kwam de nieuwe Flexwet nog aan de orde.
Daarna heeft Anne Reimink helder en duidelijk uitgelegd
hoe zij de module machinebeheer gebruikt.

Na de stamppotmaaltijd was het de beurt aan Arend en
Anjo van Agro IT. Door een aantal afmeldingen was het een
kleine groep deelnemers, maar er was veel interactie en
daardoor kunnen we terug kijken op een goede
bijeenkomst. Na afloop is er door het bestuur een kleine
attentie overhandigd aan Andre, Arend en Anjo voor hun
inzet tijdens de 3 bijeenkomsten.
Totaal hebben 42 deelnemers van 26 bedrijven
deelgenomen aan één van de 3 gebruikersdagen
machinebeheer.
Inspiratiemiddag datacommunicatie Cumela

Escrow
Een aantal OGLA leden hebben aangegeven dat ze niet
bekend zijn met het werk van de Escrow commissie.
Daarom heeft Sjang Schaap een kort verslag geschreven
van de jaarlijkse bijeenkomst.
Op 2 juni j.l. hebben de gezamenlijke Escrow commissie van
Omega (F.Vlaming en R. Scherpenzeel), OLGA (N.
Bloemenkamp en S.Schaap) en Agro IT (D. Zeilstra) de
software conform het relevante stappenplan voor de Agro
IT versie 4 geïnstalleerd op een lege omgeving. Tevens is
voor deze versie een werkende oplossing, de broncode,
stroomschema's en datamodel getoond.
De stroomschema's en het datamodel zijn impliciet
opgenomen in de broncode. De envelop met DVD van de
verschillende bestanden zijn persoonlijk afgeleverd bij AVISI
te Arnhem. Hier werd de envelop met DVD gecontroleerd en
na controle is deze gedeponeerd bij notariskantoor EE & de
Jonge te Utrecht.
Nieuws van uit het bestuur
Het bestuur is al weer druk doende met de voorbereiding
van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal op 12
november, van 16.00 tot 20.00 worden gehouden in
Nijkerk. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Ook denken we na over een mogelijke invulling en locaties
van een serie nieuwe gebruikersdagen in januari en februari
2016. Als u suggesties over mogelijke onderwerpen en/of
locaties heeft, dan horen we dat graag.
De techniek achter onze website is flink verouderd. Het is
daardoor lastig om deze actueel te houden. Daarom
hebben we besloten om deze te gaan vernieuwen. De
werkzaamheden zijn inmiddels in gang gezet en we hopen
dat in het najaar de vernieuwde site online zal zijn.
In de nieuwsbrief van maart hebben we u al geïnformeerd
over de ontwikkelingen rondom de planningsmodule. Eind
augustus gaan wij weer met Agro IT om tafel om te zien
hoever de ontwikkelingen zijn.

Het bestuur wenst u een....

OLGA was op 21 april aanwezig met een stand in
Harderwijk, tijdens de inspiratiemiddag data communicatie
van Cumela. We hadden een plekje naast de stand van Agro
IT en konden op deze manier bezoekers kennis laten maken
met het werk van OLGA. Er waren die middag zo'n 200
bezoekers, die interesse hadden in de digitale werkbon,
GPS systemen en boekhoudprogramma's.

www.olga-nederland.nl

