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Gebruikersdagen en A.L.V.
De eerstvolgende gebruikersdag voor LB pak is
op 12 september in Katwoude.
Op 14 november zal de Algemene ledenvergadering worden gehouden in Barneveld,
met aansluitend een gebruikersbijeenkomst
voor Fi pak, waar o.a. het SEPA traject
besproken wordt. Beide bijeenkomsten
beginnen om 16.00 en eindigen om 20.00.
Aanmeldingsformulieren worden u binnenkort
toegezonden. Hierop kunt u ook aangeven
wat uw specifieke vragen voor deze
bijeenkomsten zijn.
SEPA
Eind maart heeft u van Agro IT een
nieuwsbrief ontvangen over de software
aanpassingen i.v.m. SEPA. Omdat wij van
enkele leden hoorden dat zij druk doende zijn
om handmatig IBAN nummers invoeren,
nogmaals de opmerking hierover van Agro IT:
Wij verzoeken u om geen IBAN- en BIC
nummers meer in te vullen op de huidige
plaats in relatiebeheer. De hier ingevulde
nummers zullen als mogelijk, correct, en
relevant, worden omgezet. Nummers die niet
omgezet zijn/worden zullen in de vorm van
een rapportage aan u worden gepresenteerd.
Escrow
De Escrow commissie is begin juni weer bij
elkaar geweest en inmiddels zijn de DVD’s met
broncodes weer bij de notaris gedeponeerd.
Forum
Het bestuur wil u nogmaals wijzen op de
mogelijkheid voor OLGA leden om via het
forum op onze website ideeën, tips en vragen
met elkaar uit te wisselen. Mocht u nog geen
inlogcode hebben, dan kunt u die aanvragen
via webmaster@olga-nederland.nl
Versie 3.53
De versie 3.53 wordt door Agro IT nog steeds
gesupport en dat blijft ook nog wel even zo,
maar het wordt voor hen steeds moeilijker om
nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan

deze versie. Ook is het zo dat de versie 3.53
steeds lastiger operationeel is te krijgen op
nieuw aangeschafte hardware.
Vanaf januari 2014 zal Agro IT genoodzaakt
zijn om de nieuwe ontwikkelingen niet meer
op te nemen in de versie 3.53.
Overigens kunnen klanten met een
onderhoudscontract gratis beschikken over de
nieuwe versie 4. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de uitgebreide
nieuwsbrief, die Agro IT deze maand naar alle
3.53 gebruikers zal sturen.
Wij raden alle leden, die nog gebruik maken
van de versie 3.53, aan om tijdig met Agro IT
contact op te nemen om te overleggen of er
naar versie 4 kan worden overgegaan.
Digitale werkbon
In Cumela
Grondig van juni
heeft u een
artikel kunnen
lezen over DWS
(digitale werkbon
smart).
Han Jansen zet
zich samen met
Agro IT en Forlan
ICT Solutions in
om een slimme
APP voor de smartphone te ontwikkelen. Het
is de bedoeling dat de test periode in
september afgerond wordt en dat dan de
koppeling met de Agro IT software wordt
gerealiseerd, zodat alle info op de juiste plek
in Agro IT administratie terecht komt.
Behalve met Forlan ICT Solutions, heeft Agro
IT ook een samenwerkingsovereenkomst met
Spotmaster en Adlog ict diensten.
We zullen u van de ontwikkelingen op de
hoogte houden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur OLGA
www.olga-nederland.nl

