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Algemene ledenvergadering 3 november
Als bestuur kijken we terug op een goede
ledenvergadering, ondanks dat er een kleine groep
leden aanwezig was. Michel ter Haar en Frederike
Piepers van Groot Zevert Loon- en grondverzetbedrijf
BV uit Beltrum hebben hun indruk van de vergadering
voor ons opgeschreven:
Op donderdag 3 november was ik samen met mijn
collega Michel ter Haar aanwezig bij de
jaarvergadering van de OLGA in Nijkerk. Ons bedrijf,
Groot Zevert Loon- en grondverzetbedrijf BV is al jaren
lid van de OLGA en ook al een hele poos gebruiken we
Agro-It voor onze boekhouding en ondertussen ook
voor de planning van onze medewerkers en machines.
Dus vonden we het wel goed om de vergadering te
bezoeken en aansluitend de informatie van Agro IT en
Van Essen ICT te beluisteren.
De vergadering was goed voorbereid door de
bestuursleden waardoor deze spoedig verliep!
Complimenten voor het bestuur voor de keurige cijfers
en informatie.
Aansluitend
waren Tom,
Anjo en Arend
van Agro IT
aangeschoven
om ons
vernieuwende activiteiten van hun pakket te laten
zien. Versie 5 werd gelanceerd. Deze nieuwe versie
heeft een vernieuwende werkomgeving en is meer
gericht op de toekomst en heeft meer mogelijkheden
om door te ontwikkelen. We hopen hier vanaf
december gebruik van te kunnen gaan maken. Ook liet
Arend ons zien dat het inlezen van bankafschriften
bijna klaar is om gelanceerd te worden, ook een extra
besparing van onze kostbare tijd! En als kers op de
taart konden we een stuk meekijken in de
ontwikkeling van het nieuwe planningsprogramma.
Het zag er mooi en veelbelovend uit.
Tijd voor een goed verzorgde lunch ondertussen die
we ons heerlijk lieten smaken.
Als laatste deel van deze middag/avond kregen we
door Jeroen
van den
Nouwland
van Van
Essen ICT een
interactieve
presentatie
over

ransomware te zien. Dit is het gijzelen van bestanden
en systemen dat tegen betaling van losgeld weer terug
te krijgen is. Iets wat in onze huidige tijd flink is
toegenomen en waar we
ons als bedrijf tegen moeten beschermen. We kregen
van hun goede informatie betreffende vormen van
backup’s, werken in de cloud en goed opletten en
nadenken alvorens je soms een mail opent.
En dan naar huis vol ideën, tips en informatie.
We willen het bestuur graag bedanken voor deze
bijeenkomst.
Frederike Piepers
Agro IT
In het afgelopen jaar heeft de helpdesk ruim 14000
meldingen binnen gekregen. De meeste meldingen
konden binnen 1 dag opgelost worden. Wel moet
hierbij aangemerkt worden, dat het ook een flink
aantal ‘handleiding’ vragen betreft. Om dit soort
vragen te voorkomen, gaat Agro IT ook het ingezette
beleid, om meer opleiding aan te bieden, in 2017
voort zetten.
Er zijn 750 gebruikers dagelijks actief met de DDS.
Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
De nieuwe versie 5 bevat een flink aantal
mogelijkheden om de software verder te ontwikkelen.
Denk hierbij aan touchscreen technologie,
persoonlijke voorkeuren, samenwerken met Microsoft
programma’s, sneller werken met Crystal Reports en
gebruiksvriendelijkheid. Deze versie is bij een aantal
(test) bedrijven actief en wordt in de komende
maanden verder uitgerold.
Ook wordt er actief ingezet om nog meer en beter
papierloos te kunnen werken. Op de gebruikersdagen
in februari en maart 2017 zal hier aandacht aan
gegeven worden.
Oude versie 353
Er zijn nog een 20 tal bedrijven die met de versie 353
werken. Ze zullen door Agro IT benaderd worden om
over te stappen op versie 4. Binnenkort zal deze oude
versie niet meer ondersteund worden.
Gebruikersdagen
Dit keer staan de beide geplande gebruikersdagen in
het teken van debiteurenbeheer, het papierloze
kantoor, het inlezen van bankafschriften en het
koppelen van allerlei documenten. Zie de website
voor opgave en meer info.
Op 9 februari zijn we te gast bij J van Leijsen in
Poortvliet en op 9 maart bij Jansen in Wijhe. De
bijeenkomsten zijn van 9.30 tot 13.00
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Terugblik workshop Views
Met ruim 20 deelnemers waren we op 24 november
te gast bij Berkhof BV in Scherpzeel voor de workshop
Views, die gegeven werd door Arjen Schep van Schep
Business support.
Eerst vijzelde Arjen onze kennis van Excel wat op en
sommigen maakten voor het eerst kennis met
draaitabellen en andere handigheidjes in Excel.
Daarna hebben we gezien hoe je een rapportage naar
je eigen wensen kunt indelen. Het was een goede
bijeenkomst, die we afsloten met het eten van een
broodje. Enkele reacties van deelnemers:
Duidelijk verhaal; veel gezien en geleerd; leuke
uitdaging voor de wintertijd; nieuwe uitdaging; goede
tips.
Presentie DDS bij Agro IT op 23 november
Benno Elburg van CWV Barlo uit Aalten was bij deze
bijeenkomst aanwezig en heeft voor OLGA verslag
uitgebracht:
Agro IT geeft aan geen voorkeur te hebben voor een
bepaalde aanbieder. Agro IT zorgt alleen voor de
koppeling tussen haar software en de app die dient
voor de uitwisseling van gegevens met Agro IT,
waarbij de aanbieder van de app aan de standaarden
van Agro IT moet voldoen.
In de voorstellingsronde van de aanwezige bedrijven,
bleek dat de meesten op zoek zijn naar een
mogelijkheid om efficiënter te werken en de
verwachting vooraf is dat de app hieraan kan
bijdragen.
De presentatie is gedaan door Yves Vos van
Spotmaster. Op dit moment werken zo’n 25 bedrijven
met de software van Agro IT en de app van
Spotmaster. Na ruim 2 jaar ervaring opgedaan te
hebben stelt men dat er een stabiele basis is.
Er zijn 3 typen apps ontwikkeld: start/stop, werkuren
en project.
 Bij start/stop wordt elke handeling (vervoer, werk,
pauze, laden-lossen, enz.) met een druk op de
knop vastgelegd. Opvallend is dat de eenvoudigste
versie van deze app (alleen registratie van begin
en einde werkzaamheden) de meest succesvolle is.
Veel bedrijven willen een goede registratie van
wat er gebeurt maar omdat in de praktijk
regelmatig wordt vergeten op de knop te drukken,
is aanpassing van de dagstaat achteraf
noodzakelijk. En wordt de aanvankelijke
doelstelling van het bedrijf bijgesteld.



Op de werkuren app voegt de werknemer
gegevens toe aan de werkbon die hij toegestuurd
krijgt of hij maakt zelf de werkbon aan en stuurt
deze naar het bedrijf.
 De project app is -weinig verrassend- bedoeld voor
projectmatig gebruik.
Het is mogelijk meer type apps in 1 bedrijf te
gebruiken.
Voorwaarde voor gebruik van een app is de module
“uren B”. De werknemer kan een werkbon naar het
bedrijf sturen maar het is niet mogelijk vanuit het
bedrijf een opdracht naar de werknemer te sturen.
Daarvoor is de module “dagplanning” nodig.
Documenten meesturen met de opdracht kan wel.
Evenals verplichte velden die moeten worden
doorlopen. Na het verzenden door de werknemer kan
de bon niet worden teruggehaald.
Naast de software is hardware nodig. De keuze van de
hardware is belangrijk in verband met de hoeveelheid
gegevens die getoond moeten worden. Op een
telefoonscherm passen minder gegevens dan op een
iPad. Verder is het een vrije keuze en de apps draaien
op Android, Windows en IOS (voorkeur Spotmaster
voor Android). Ook de telecom aanbieder is niet van
belang voor een goede werking.
Wie belangstelling heeft om te gaan werken met de
app, wordt geadviseerd goed na te denken over wat
men wil en eerst eens te kijken bij een collega bedrijf.
Vervolgens komt Spotmaster in beeld om de wensen in
kaart te brengen en een app aan te passen aan de
bedrijfswensen. Zij kunnen een demo verzorgen met
gegevens van de aanvrager.
Wensen van bedrijven zijn vaak heel uitgebreid maar
het advies is om op kleine schaal te beginnen en het
langzaam uit te bouwen.
Tenslotte, en niet geheel onbelangrijk zijn de kosten.
Gebruik van de app wordt berekend aan de hand van
de hoeveelheid licenties. Tot 10 licenties en een
contractduur van 12 maanden kost elke licentie ca. €
25,- per maand en van 10-25 licenties bij een
contractduur van 36 maanden kost elke licentie ca. €
15,- per maand. Dit zijn 2 voorbeelden uit een
uitgebreide staffel.

Het bestuur wenst u alle goeds voor 2017 en we
hopen op een goede samenwerking!
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