AMY Art App

Beheer van uw (kunst) collectie voor galleries, beeldentuinen en kunst in de openbare ruimte
Art Salvage werkt met Amy, een gebruiksvriendelijk digitaal beheersysteem. Hierin kunnen alle data ingevoerd
worden, zoals de gegevens van de kunstenaar, de afmetingen, de materiaalsoort en de toestand. Het is mogelijk om
extra gepersonaliseerde types van ‘remarks’ te maken, waardoor gewenste informatie die niet in het standaard format
staat toegevoegd kan worden. Er kunnen daarbij meerdere foto’s worden toegevoegd. Het is mogelijk de informatie
die in Amy staat op verschillende manieren te comprimeren, bijvoorbeeld naar een PDF- of een Excelbestand. Daarbij
kan gekozen worden welke informatie in deze bestanden getoond moet worden. In de afbeeldingen hieronder wordt
getoond hoe het informatiebeheersysteem er online uitziet voor de beheerder.

Startpagina. De foto en de tekst ernaast zijn ook voor iedereen zichtbaar op de “public wall”.

Onderdeel “Caption”. Op de afbeelding zijn een aantal standaard zaken zichtbaar die ingevuld kunnen worden, zoals de
kunstenaar, titel, materialen en datering van het kunstwerk.

1

AMY Art App

Onder het kopje “Info” kan alles naar wens worden ingevuld. Zo vullen wij hier onder meer de resultaten van risicomatrix
in. Ook wordt hier de behandeling uiteengezet.

Onder “Production & Condition” kan bijvoorbeeld alles over de toestand van het kunstwerk worden gezet.

U ontvangt van ons inlogcodes om naaste de publieke informatie ook de gevoelige informatie in het systeem in
te kunnen zien en bijv. de voortgang van het onderhoud te kunnen controleren. U geeft aan onze database
beheerders door welke informatie openbaar gemaakt mag worden. Voor uw “public wall” voor het genereren van
publiekt zal een link worden gemaakt die op www.artsalvage.nl gepubliceerd wordt en ook op uw eigen website
geplaatst kan worden. Art Salvagekan voor u een QR-code verzorgen om te linken naar de beeldengalerij van de
kunstwerken op de ‘public wall’. De QR-code wordt bijvoorbeeld inclusief de titel van het kunstwerk en kunstenaar
aangebracht op een informatiebordje. De kunstwerken en gedeelde informatie zijn hierdoor zichtbaar op een
smartphone of tablet via de QR-code.

2

