Nieuwsbrief
Juli 2012
Organisatie van Loonbedrijven met een Geautomatiseerde Administratie

Jubileum
OLGA is op 28 september 1987 opgericht.
Dit jaar hebben we dus een jubileum. We
willen hier aandacht aan besteden in de
vorm van een feestelijke jaarvergadering
op 1 november 2012. U krijgt hiervoor nog
een uitnodiging.

Website
U kunt onder het tabblad ‘leden’ bekijken
wie in uw omgeving lid is van onze
vereniging. Wellicht is het een idee om
eens met een collega in de buurt contact
op te nemen om ervaringen uit te wisselen
over het gebruik van AGRO-IT.
www.olga-nederland.nl
Als u nog geen inlogcode hebt, dan kunt u
deze aanvragen via secretaris@olganederland.nl

Regiovergaderingen
De regiovergaderingen in het voorjaar zijn
niet doorgegaan, omdat AGRO-IT destijds
plannen had om iets voor haar klanten te
organiseren.
We zijn met AGRO-IT in overleg hoe e.e.a.
in 2013 vorm gegeven kan worden. Tijdens
de jaarvergadering hopen we hierover ook
input van de leden te krijgen. Mocht u nu
al suggesties hebben, dan horen we dat
graag van u.

Factuur Software onderhoud
Vraag uw actuele software listprijs op bij
AGRO-IT en bekijk of hier nog modules op
staan die u niet meer gebruikt, b.v.
acceptgiro´s. Als dit het geval is, laat de
ongebruikte modules dan uit uw pakket
halen. U hoeft er dan ook geen onderhoud
meer over te betalen.
Doe dit vóór 1 november, omdat AGRO-IT
in november de factuur m.b.t. het
onderhoud abonnement naar haar
klanten stuurt. Het bedrag dat u betaalt is
gebaseerd op de actuele listprijs van alle
softwaremodules die u heeft aangeschaft.
Als lid van OLGA krijgt u korting op de
software onderhoudsfactuur van AGRO-IT.
De korting bedraagt 1% van uw listprijs.
Staat dit niet op uw factuur vermeld, laat
dit dan even aan AGRO-IT weten.

Verzoek secretariaat
Wilt u alle wijzigingen in uw
bedrijfsgegevens door geven aan het
secretariaat?
Dit voorkomt foute facturen en onjuist
geadresseerde mailings.
Als u uw lidmaatschap van OLGA wilt
opzeggen, doe dit dan schriftelijk vóór 1
december via secretaris@olganederland.nl

Bestuur OLGA

