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?Internet speelt een grote rol in onze huidige maatschappij. Ook in de agrarische sector neemt het internetgebruik, en het belang daarvan, steeds verder toe.
Uit onderzoek van Geelen Consultancy, uitgevoerd in
opdracht van Agroportal BV, blijkt dat meer dan 76%
van alle agrarische ondernemers aangeeft over een internetaansluiting te beschikken. Agroportal richt zich
met haar dienstverlening op deze, nog steeds uitbreidende, groep agrarische ondernemers. Communicatie
via internet speelt daarin een belangrijke rol.

uitwisselen. Hierbij kan gedacht worden aan advisering, registratie en informatie. Door het samenbrengen van partijen op één plek ontstaat o.a. het voordeel voor boer en
tuinder dat met 1 gebruikersnaam en 1 wachtwoord gegevens ontsloten kunnen worden van verschillende partijen.
Met 1 keer inloggen wordt alle toegang ontsloten waar de
bezoeker zich op heeft geabonneerd. Daarnaast is ZIEZO.biz
ook de plek waar de bezoeker ondermeer actuele informatie, achtergrond informatie, dossiers, marktberichten
en vraag en aanbod aantreft. Deels is dit beschikbaar voor
iedere bezoeker, deels alleen voor abonnees.

Communicatie
Tussen alle schakels van de agro-foodketen lopen product-,
geld- en informatiestromen. Deze stromen lopen tussen bedrijven, ondernemers, de overheid en consumenten. Hierbij
wordt de informatiestroom steeds belangrijker, de agrofoodketen wordt immers steeds informatie-intensiever. Er
moet bijvoorbeeld precies worden vastgelegd hoe er geproduceerd is, waar het product geweest is en hoe het is verwerkt. Hierbij speelt communicatie een cruciale rol die alle
schakels in de keten verbindt.
Agroportal verbindt schakels met elkaar waardoor een juiste communicatie tussen partijen en tussen schakels tot
stand gebracht kan worden. Een belangrijke dienst van
Agroportal hierbij is het internetportaal ZIEZO.biz.

Wat is ZIEZO.biz?
ZIEZO.biz is het internetportaal waar boeren en tuinders
samen komen met de handel, industrie en dienstverlening
in de agrarische sector. Kortom, de plaats waar de primaire
communicatiestromen bij elkaar komen en uitgewisseld
kunnen worden. Dat is de basis van ZIEZO.biz; een besloten
omgeving waarbij partijen met elkaar informatie kunnen
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Sponsoring VIAS
Het doel van ZIEZO.biz is online agrarische bedrijfsvoering
voor boer en tuinder te realiseren. Gemak, eenvoud en
administratieve
lastenverlichting
zijn
daarbij
de
steekwoorden. De boer en tuinder staan centraal op
ZIEZO.biz, maar alle partijen in de handel, industrie en
dienstverlening worden benaderd om hierin een actieve rol
te spelen. Die marktpartijen zijn degenen die informatie en
toepassingen voor de boer en tuinder klaar moeten maken
voor ontsluiting via internet en andere kanalen voor electronische uitwisseling.
Door sponsoring van VIAS benadrukt Agroportal het belang
van deze vereniging en wil zij daarmee ook een bijdrage leveren aan het voortbestaan en het verder uitbreiden van de
activiteiten van VIAS.
De aandeelhouders van Agroportal zijn: Agrifirm, CR-Delta,
Cehave Landbouwbelang, Dumeco, Gezondheidsdienst voor
Dieren, LTO Nederland en Rabobank Nederland. Agroportal
is een jong bedrijf, opgericht in mei 2002, maar door haar
geschiedenis ook een bedrijf met een hoop ervaring en
draagvlak binnen de agrarische sector.
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