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personal Art information system
eindelijk de website voor kunstenaars die zij zelf kunnen beheren
– en meer dan dat zonder technische hulp en kennis
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Plaatsen, tonen én zelf beheren
Naast de galerie en het atelier is de eigen website voor de kunstenaar een
toenemend informatie- en verkoopkanaal geworden. Bij gebrek aan technische
kennis om er zelf een te bouwen wordt dat vaak uitbesteedt. Over die eerste
kosten komt men nog wel heen maar dan blijkt dat men ook voor het
onderhoud van de site: het toevoegen en verwijderen van werken, invoeren
van tentoonstellingen, in feite voor alles, afhankelijk is van anderen en niet
zelden tegen hoog oplopende kosten. Daarom blijft het vaak bij een eerste
opzet en wordt de investering op termijn als onbevredigend ervaren.
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pArtis is een professioneel content management systeem. Het is
ontworpen voor het onderhoud van de website van kunstenaars zonder
dat enige technische kennis vereist is. De gebruiker kan de inhoud van
zijn website volledig zelf inrichten en onderhouden.
In pArtis kunnen een vrijwel onbeperkt aantal, door de gebruiker zelf te
benoemen pagina's worden aangemaakt.
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Op elke pagina kan men een onbeperkt aantal rubrieken aanmaken om
thematisch gegroepeerde werken te tonen.
Bij elke rubriek worden alle werken direct getoond, dus geen eindeloze
wachttijden met het laden van beelden.
Elk werk kan afzonderlijk of opvolgend worden bekeken.
Elk werk kan zijn eigen titel en omschrijving meekrijgen, al dan niet
aangevuld met informatie over hoogte, breedte, prijs, gebruikte
techniek.
Onder elk werk kan op het scherm automatisch worden aangegeven hoe
vaak het door bezoekers is bekeken.
De gebruiker kan zelf aangeven welk werken voor iedereen zichtbaar zijn
en welke uitsluitend voor een door hem bepaalde persoon.
Voor elk werk kan de status worden aangegeven: te koop, verkocht,
eigen collectie of weggeschonken.
Van elk werk kan – met datum en adresgegevens - worden aangegeven
aan wie het werk is verkocht of geschonken met zo nodig een aparte
toelichting.
Van elk kunstwerk kunnen, ook na invoer, alle gegevens eenvoudig
worden gewijzigd.
Elk kunstwerk kan individueel worden verwijderd.
De weergave volgorde van werken op een pagina kan worden gewijzigd.
De website is ingericht voor meertaligheid. Op dit moment: Nederlands,
Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Pools. De te gebruiken talen
kunnen vrij worden gekozen en naar behoefte worden uitgebreid.
De gebruiker is vrij om zelf de door hem gebruikte technieken in te
voeren.
Het is mogelijk om korte tot hele pagina's tekst, bijvoorbeeld een CV, een
tentoonstellingsoverzicht of welke toelichtende tekst dan ook in te voeren
door het plakken vanuit een standaard tekstverwerker. Ook kan deze
tekst rechtstreeks worden ingevoerd in de teksteditor.
Maar pArtis is meer! Via de module overzichten die standaard deel uit
maakt van dit programma kan de gebruiker zelf selecties voor
overzichten maken zoals: welke werken – voorzien van een foto – staan
nu nog te koop, naar wens voorzien van alle gewenste informatie die in
het systeem aanwezig is zoals maten, gebruikte techniek of vraagprijs.
Bijvoorbeeld om zelf even snel een verkoopcatalogus bij de hand te
hebben. Of: aan wie heb ik werken geschonken en wanneer? Welke
werken heb ik in welk jaar verkocht, tegen welke prijs en aan wie?
Kortom alles wat je zou willen weten.

De beste mogelijkheid om je een beeld te vormen van de individuele vrijheid
om pArtis naar eigen inzicht in te richten is door gewoon een paar websites te
bekijken van gebruikers zoals:
• www.loekg.com – fotografie en schilderijen
• www.jeannettehoek.nl - schilderijen
• www.marijkesmit.nl - meubelen
• www.marijjanssen.com - keramische beelden

Kosten
De eenmalige licentiekosten voor pArtis worden in overleg vastgesteld. Voor
het overeengekomen bedrag krijg je het recht pArtis te gebruiken gedurende
een onbeperkte tijd. De software wordt geen eigendom.
In overleg met de ontwikkelaar wordt de website voor je ingericht en geplaatst
op een (linux) server (gegarandeerde snelheid). Er wordt een stylesheet
gemaakt voor de vormgeving van de website. Tijdens het inrichten en invullen
wordt telefonische ondersteuning geboden.
Daarnaast betaal je jaarlijks een gering bedrag van enkele tientjes per jaar
voor de website hosting en eventuele domeinregistratie.
Naar aanleiding van vragen en wensen van gebruikers wordt pArtis
doorlopend uitgebreid met modules die na uitgebreid testen aan alle
gebruikers ter beschikking worden gesteld. Hiervoor wordt een jaarlijkse
bijdrage gevraagd van € 100.
Je kunt de ontwikkelaar van het programma altijd bellen of mailen voor hulp,
vragen of wensen.
sjef@sjefjanssen.nl

