Verslag voorjaarsbijeenkomst van de adlib gebruikersgroep 5 april 2012 – Breukelen

Bestuurswisseling:
Iris van Breda is in november 2011 gestopt als bestuurslid cq voorzitter. Jeroen de Meester heeft zich
beschikbaargesteld en is ook bereid voorzitter te zijn. De vergadering stemt hiermee in.
Wouter de Voogd is ook aan het eind van zijn huidige termijn en stelt zich opnieuw beschikbaar. De leden
stemmen hiermee in.
Daarnaast is er nog steeds behoefte aan een extra bestuurslid, hierbij wederom het verzoek aan de leden om
zich beschikbaar te stellen voor bestuurstaken.
Financieel verslag
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en accoord bevonden. De vergadering verleent
decharge aan de penningmeester en het bestuur over het gevoerde beleid.
De kascontrole commissie rouleert, bestond dit jaar uit. G. Boekhorst, J. Homburg en M. Nouwen. Dhr.
Boekhorst is aftredend. Mw. Saskia Leefsma stelt zich beschikbaar.
Algemeen is het doel van het bestuur om nog een beetje in te teren op het opgebouwde tegoed. Suggesties
voor nieuwe initiatieven voor adlib gebruikers zijn welkom.
Verslag secretaris
De notulen van de voorjaarsbijeenkomst 2011 staan op de website ter inzage. De najaarsbijeenkomst 2011 is
komen te vervallen omdat Adlib zijn 25 jarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in het Centraal
museum in Utrecht heeft gevierd. Het bestuur heeft Bert Degenhart Drenth een Prime terminal aangeboden,
waarvan bleek dat hij nog de bijbehorende computer thuis in opslag had. Ook voor alle medewerkers van
adlib was er een kleine attentie namens de adlib gebruikersgroep.
De voorzitter vraagt de leden om meer te laten horen waar behoefte aan is. Welke informatie is er nodig,
welke vragen leven er bij leden. Maak gebruik van de RSS feed op de website adlibug.nl om helemaal op de
hoogte te blijven.
Daarnaast is de adlibgroep op linkedIn nu de plaats voor het stellen van vragen aan mede – leden of ook
adlib. Het gebruik van het forum loopt niet meer goed, het bestuur heeft besloten dit op te heffen.
Presentatie Workflow – Adlib – Renee van den Heuvel

Workshops
Designer – Jeroen de Meester
SQL Tips en Trucs – Rolf Blijleven
na de lunch
Meertaligheid – Jeroen de Meester
Een goede voorbereiding is het halve werk – Caecilia Thoen

Mededelingen van Adlib – Bert Degenhart Drenth ( geen powerpoint)
Bert heet alle nieuwe leden welkom op de nu open LinkedIn groep.
Aankondiging API dag op 22 mei ook in Breukelen
Verteld over Adlib’s inbreng / deelname Europeana inside.
Groei van het aantal adlib gebruikers dat ook de hosting faciliteiten van AIS gebruikt.
Exprience, de nieuwe dochter onderneming, voor visualisatie van data , voor iPhone of iPad.
Het adlib releaseplan voor 2012. Adlib web deze zomer, workflow in het najaar en open depo in het najaar.
Print mogelijkheden voor etiketten via de dymo, ook voor barcodes.
Adlib web, zal “lint”knoppen krijgen zoals in office + een quick launch bar. Contrasterende tabbladen.
Adlib internet server 5. Wordt veel sneller.
Alle records krijgen een unieke url. Google indexing wordt dus veel beter.
Adlib mobile suit. Verhuismodule versie 2 op losse apparaatjes.
Adlib office connect. Installatie was lastig. Mogelijkheden in office 2010 nu ook mogelijk in office 2007

