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PROGRAMMA VAN DE AVOND

 19.00 uur: opening vergadering met gebed

 19.05 uur - 19.40 uur: toelichting op de stand van zaken 

 19.40 uur - 20.15: deel I toelichting Docbase/Exact Online

 20.15 uur - 20.30 uur: koffiepauze

 20.30 uur - 21.15 uur: deel II toelichting DocBase/Exact Online

 20.15 uur - 21.30 uur: toelichting testomgeving

 21.30 uur - 22.00 uur: wat verder ter tafel komt/rondvraag

 Uiterlijk 22.oo uur sluiting van de bijeenkomst
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OPENINGSGEBED

ALMACHTIGE, eeuwige God, die ons hebt geschapen naar Uw 
beeld en ons hebt opgedragen al het goede, ware en schone te 
zoeken, bijzonder in de persoon van Uw eniggeboren zoon 
Jezus Christus, geef ons dat wij op voorspraak van de heilige 
Isidorus, bisschop en kerkleraar, op onze tochten door het 
internet onze handen en ogen laten uitgaan naar wat U 
welgevallig is en allen die wij daar ontmoeten met liefde en 
geduld bejegenen.

Door Christus onze Heer. Amen.

21-11-2017 IPAL 3



TOELICHTING OP DE STAND VAN ZAKEN

 Voortgang van het project:

 Inrichting DocBase
 Inrichting Exact Online
 Realisatie koppelingen DocBase/Exact Online
 Koppeling Sila
 Koppeling postcodetabel
 Conversie
 mijnRKKerk
 Opleidingen
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INRICHTING

 Inrichting DocBase

 Inrichting Exact Online
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STAND VAN ZAKEN RONDOM 
KOPPELINGEN

 De koppeling tussen DocBase en ExactOnline werkt voor zover het de aanlevering 
van gegevens vanuit DocBase naar ExactOnline betreft. De omgekeerde weg zal 
op zeer korte termijn gerealiseerd zijn

 De koppeling tussen DocBase en SILA is in ontwikkeling. De verwachting is dat dit 
voor de volgende bijeenkomst klaar is. 

 De koppeling tussen DocBase en de app mijnRKKerk.nl voor de ontsluiting van de 
gegevens van leden op eigen verzoek is in ontwikkeling. Dit moet in ieder geval in 
april 2018 gereed zijn.
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CONVERSIE:

 Vragenlijst inventarisatie huidige automatisering is inmiddels rondgestuurd en
ook via de website nieuwe-automatisering.nl ter beschikking gesteld.

 Op dit moment is inmiddels gestart met een conversie van een volledige
parochie-administratie vanuit Navision, welke alle beschikbare modules omvat.

 Planning conversies vanaf 1-1-2018 waarbij de voorrang wordt gegeven aan
parochies die huidige automatisering volledig hebben geregeld in Navision.

 Rond 1 december aanstaande zullen Excel-sjablonen ter beschikking worden
gesteld voor de conversie van gegevens die niet uit Navision overgezet worden.
(De parochie is zelf verantwoordelijk voor de vulling van deze sjablonen. Ondersteuning kan worden
geregeld, doch zal kostenmet zich meebrengen.)
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WAT HEBBEN WE VAN U NODIG VOOR EEN 
GOEDE CONVERSIE?

 Een volledig ingevulde en ondertekende vragenlijst
 Een volledig bijgewerkt ledenbestand, d.w.z. alle (SILA-)mutaties zijn verwerkt
 Een volledig bijgewerkte kerkbijdragenadministratie, d.w.z. alle ontvangsten en

toezeggingen zijn verwerkt
 Een volledig bijgewerkte financiële administratie, d.w.z. als u gebruik maakt van

debiteuren en crediteuren moeten alle betalingen van zowel debiteuren als
crediteuren verwerkt en afgeletterd zijn

 Een overzicht van de keuzedimensies die u wilt meenemen naar ExactOnline
 Voor conversie vanuit andere pakketten: volledig ingevulde Excelsjablonen voor

bovengenoemde zaken
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DEELCONVERSIE

 Eerder gebruik van Exact Online per 1 januari 2018, zonder directe start van
DocBase, is mogelijk. Echter dit vraagt om bijzondere afspraken rondom het
gebruik van debiteuren/crediteuren (m.n. ook op het gebied van KB) als ook de
afgrenzing van de kerkbijdrage-administratie op het moment van conversie naar
DocBase.

 Mogelijkheid deelconversies op het gebied van DocBase zijn in beginsel niet
wenselijk, maar op voorhand niet onmogelijkheid. De precieze mogelijkheden
hiervan worden thans onderzocht. Op voorhand kan wel worden aangegeven dat
meerdere (deel-)conversies voor een parochie kunnen leiden tot additionele
kosten voor de parochie.
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MIJNRKKERK

 Combinatie Website en App

 Basismodule is gericht op mogelijk maken van elektronische raadpleging van de
ledenadministratie, alsmede het (op termijn, afhankelijk van de toekomt van de SILA
koppeling) doorgeven van mutaties in de ledenadministratie. Zodoende kan voldaan
worden aan de AVG.

 Op basis van bekend e-mail adres kan inzage worden verkregen (combinatie van e-
mailadres en wachtwoord, voorletters, voornaam en geboortedatum).

 Parochiemodule (App) omvat groot aantal mogelijkheden tot eigentijdse communicatie
met leden van de eigen parochie. Gebruik van dit deel van de App is vrijwillig. Kosten
€ 225 per jaar per parochie. Voor leden is App gratis te downloaden via Apple store/Google
gamestore.

 Enkele werkgroepleden gezocht voor invulling parochiemodule (aanmelden via info@
nieuwe-automatisering.nl).
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OPLEIDINGEN

 Contact met Edumundo voor de opzet van opleiding en bijbehorende instruc-
tiefilmpjes.

 Centrale Introductie richt zich met name op:
 Introductie van nieuwe automatisering als totaaloplossing voor parochie
 Introductie van nieuwe functionaliteiten
 Eerste introductie in DocBase
 Eerste introductie in Exact Online
 Eerste introductie van mijnRKKerk (beschikbaar vanaf 1 april 2018)
 Introductie van online opleidingsmateriaal
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TOELICHTING TESTOMGEVING
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