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Bijeenkomst parochie-automatisering

De nieuwe parochieautomatisering die binnenkort wordt ingevoerd, moet het werk van parochies vooral
eenvoudiger maken. Dat was de boodschap die op 19 maart in Roermond werd gegeven tijdens een
informatiedag voor kerkbesturen en parochievrijwilligers. De nieuwe programma’s DocBase en
ExactOnline zijn veel gebruiksvriendelijker dan het huidige Navision.
Zo’n driehonderd vertegenwoordigers van parochies waren op maandag 19 maart naar theater de Oranjerie in
Roermond gekomen om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van automatisering
voor parochies. Ze kregen daar van de economen van de bisdommen Roermond, Groningen-Leeuwarenden en
Den Bosch te horen welke zaken op korte termijn voor alle parochies in Nederland gaan veranderen.
Aanleiding voor het invoeren van een nieuwe automatisering voor parochies is dat het huidige programma
Navision verouderd is en vanaf 2019 helemaal stopt. Bovendien werd Navision door veel medewerkers van
parochies als ingewikkeld ervaren. Dit kwam doordat het op maat gebouwd was, waardoor het steeds moeilijker
was om updates te leveren. Daarom is nu besloten om met een al bestaand en gebruiksvriendelijk programma te
gaan werken.
DocBase en ExactOnline
Voor wat betreft ledenadministratie en documentenbeheer is voor DocBase gekozen. Voor de financiële
administratie is voor ExactOnline gekozen. Deze twee programma’s sluiten op elkaar aan. In het bisdom
Roermond is afgesproken dat alle parochies zowel met DocBaes als met ExactOnline moeten gaan werken.
Tijdens de informatiedag op 19 maart werd getoond hoe beide programma’s werken. Volgens kenners is dat een
stuk eenvoudiger dan het gebruik van Navision. Om parochievrijwilligers te helpen het systeem onder de knie te
krijgen, zijn er in samenwerking met een educatieve uitgeverij zestig instructiefilmpjes gemaakt. Wie straks op
een parochiekantoor of secretariaat met DocBase of ExactOnline aan de slag gaat, hoeft dus geen uitvoerige
cursussen te volgen, maar kan per handeling een kort filmpje bekijken, waarin duidelijk wordt gedemonstreerd

hoe een en ander functioneert. Daarnaast komen er ook meerdere helpdesks.
Privacywet
De vertegenwoordigers van parochies die op 19 maart naar Roermond waren gekomen, hoorden ook een
uitvoerige uiteenzetting over de nieuwe privacyregels AVG, die vanaf eind mei van kracht worden. Het advies
aan parochies luidde om op dit moment nog even niets te doen, omdat de bisschoppenconferentie bezig is om op
landelijk niveau afspraken hierover te maken. Wel wordt alle parochies geadviseerd om nu alvast aan een goede
ledenadministratie te werken, omdat het binnenkort verplicht is deze te hebben.
App
In verband hiermee wordt binnenkort ook de app Mijnrkk gelanceerd. Hiermee kan elke parochiaan inzien over
welke gegevens de parochie over hem of haar beschikt en deze eventueel aanpassen. De app kan ook gebruikt
worden om algemene informatie over de parochie te publiceren of berichten door te geven.
Meer informatie over de nieuwe parochieautomatisering is te lezen op de speciale website. Daar zijn ook de
presentaties die tijdens de bijeenkomst op 19 maart gebruikt zijn, te downloaden. Parochies die al met de nieuwe
automatisering aan de gang willen, kunnen zich hiervoor aanmelden.
Download presentaties 19 maart Website parochie-automatisering Aanmelden nieuwe automatisering

