
ART Manager is dé software-

oplossing voor galerieën en     

bedrijven die zich specialiseren in 

de kunsthandel. Van acquisitie tot 

en met facturering, van expo tot 

en met verkoop, van kas tot en 

met incasso.

Alles perfect geregeld met ART Manager:
Beheert op een eenvoudige manier kunstenaars en  
eigenaars.
Beheert kunstwerken en laat zien hoeveel werk er als 
kunstenaar of eigenaar beschikbaar is.
Customer Relationship Management (CRM).
Verzorgt mailingen.
Beheert klant gegevens
Uitgebreid Leensysteem, een laagdrempelig product voor 
de klant.
Werkt orders compleet af, ART Manager is dé software 
voor de gehele administratieve orderafwerking.
Factureert en maakt afrekeningen.
Facturen betalen via 3 betaalmethodes.
Eenvoudig incassomanagement systeem.
Beheert eenvoudig meerdere depots.
De software kan op een simpele, eenvoudige manier aan 
uw eigen website worden gekoppeld.
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Aantrekkelijke
   totaaloplossing 
      voor de kunsthandel



Van acquisitie 
                tot facturatie

Beheert kunstenaars en eigenaars
Van de kunstenaars kan naast de standaard gegevens ook 
promotiegegevens en een foto opgeslagen worden voor 
commerciële doeleinden, b.v. website. Kunst in consignatie, 
eigendom van een kunstenaar of eigenaar, kan worden 
verhuurd en verkocht. Voor de vergoedingen kunnen aparte 
adresgegevens opgenomen worden. ART Manager laat zien 
hoeveel werk er als kunstenaar of als eigenaar beschikbaar 
is.

Beheert kunstwerken
Alle kunstwerken die worden verhandeld krijgen een uniek 
nummer. Per kunstwerk kan worden opgegeven hoeveel 
wordt vergoed aan de kunstenaar of eigenaar. Alle ruimtes 
waar het kunstwerk ooit komt worden geregistreerd en 
zijn te allen tijde op te vragen. Series kunnen makkelijk 
ingevoerd worden door middel van een kopieerknop. Ook 
kan ART Manager barcode labels aanmaken, met een 
barcode-scanner kunnen zo de kunstwerken foutloos worden 
ingevoerd in een order. Ook worden afbeeldingen gekoppeld 
aan de kunstwerken, eventueel kan hiermee een website 
gevoed worden.

Customer Relationship Management 
(CRM)
Relaties of klanten kunnen bestaan uit bedrijven, particu-
lieren of bedrijven en particulieren gecombineerd. Contac-
ten en daaruit voortvloeiende acties worden bijgehouden, 

Art Manager is een software pakket die 

alle bedrijfsprocessen van een kunstuit-

leen/verkoop ondersteund. Het ondersteunt 

producten als huur, expo, optie, huurkoop, 

lenen en koop met leveringscontracten voor 

afhalen en brengen. Meerdere betalings-

mogelijkheden per factuur inclusief uitge-

breid incassomanagement. Kunstwerken 

kunnen eigendom zijn van de gebruiker als 

kunstwerken in consignatie, compleet met 

afrekeningen naar de eigenaar. Art Mana-

ger heeft een uitgebreid CMS systeem met 

mailingfunctie en klantcontact/actielijst 

module.

antwoorden en eventuele acties worden opgeslagen en in 
geval van acties op persoonlijke ToDo lijsten getoond. Bij 
afwezigheid van een medewerker kan een ander het werk 
naadloos overnemen. Alle opgestelde MS Word en MS Excel 
bestanden kunnen gekoppeld worden aan klanten en acties, 
zelfs aan een contactpersoon. ART Manager verbetert uw 
acquisitiekracht en servicegraad!

Verzorgt mailingen
ART Manager geeft de mogelijkheid gepersonaliseerd te 
mailen, zowel per post als per e-mail. Via geavanceerde 
panels kunnen selecties worden gemaakt, gemuteerd en 
verwijderd (voorbeelden van selecties: Branche, Commer-
ciële status, Postcode, Bron, Mailcode enz).  
De aantallen worden door tellers real-time aangegeven. 
Uitvoer is perfect te koppelen met productivity tools zoals 
MS Office of StarOffice en geschikt om te versturen naar een 
postaal afwerkingbureau. 

Beheert klantgegevens
Toewijzen van klantnummers aan relaties, commerciële 
status - met behoud van historie, accountmanager - met 
behoud van historie, spaarcontracten en mogelijkheid om 
personeel van een zakelijke relatie kunst te laten huren / 
kopen via het zakelijke klantnummer. Bij klanten worden 
factuur- en (diverse) bezoekadressen opgeslagen. 
Per adres kunnen gebouwen met vleugels / etages en 
ruimtes aangemaakt worden. Per adres kunnen meerdere 
bezoekrapporten aangemaakt worden. In een bezoekrap-
port kunnen selectie en logistieke opmerkingen geplaatst 
worden. Denk hierbij aan wensen van de klant, uitstraling 
van ruimtes, mogelijke groottes van op te hangen werken, 
ophangsytemen, maten van doorgangen en of een lift of trap 
aanwezig is. 



Uitgebreid Leensysteem
Een zeer laagdrempelig product voor de klant om kunst-
werken te lenen of later te kopen. Er kan met één druk op 
de knop een leencontract worden aangemaakt. De klant 
heeft ook de mogelijkheid om tussentijds te wisselen van 
kunstwerken. Er kunnen meerdere soorten leencontracten 
met verschillende marges worden gebruikt, deze zijn een-
voudig in de stamtabellen aan te maken.

Bovendien heeft ART Manager in de leencontracten een 
overzichtelijke koppeling met incassomachtigingen. 
Dit betekent dat het geld wat binnenkomt via de leencon-
tracten direct geïnvesteerd kan worden om nieuwe kunst-
werken aan te kopen.

Werkt orders compleet af
Exposities, huur, koop, huurkoop of opties kunnen makkelijk 
administratief verwerkt worden. Halen of brengen, in één 
keer of in meerdere leveringen. Ruilen van kunst, crediteren 
en opnieuw opvoeren? Periodiek ruilmanagement met  
mailing en nabellen: (gedeeltelijk) ruilen of verlengen? 
Herhaalfacturen? Verwerken van klein materiaal of 
mensuren? 6% verkoop en juiste vergoedingsafrekening? 
Bijwerken van spaarsaldo’s? Geen probleem voor 
ART Manager. Per bezoek maakt ART Manager een 
leveringscontract. Daarop kan aangegeven worden wat er 
naar de klant gaat en wat er retour komt. Art Manager 
berekent automatisch credit of bijbetalingen die eventueel 
handmatig op 0 gezet kunnen worden. Kortingen kunnen 
per werk of op de gehele order ingegeven worden. Op 
leveringscontracten kan de locatie ingegeven worden waar 
de werken hangen zodat ze later ook weer teruggevonden 
kunnen worden of in een overzicht aan de klant 
gegeven kunnen worden. ART Manager voor de gehele 
administratieve orderafwerking!

Factureert en maakt afrekeningen
Van alle orders kunnen (deel)facturen aangemaakt worden. 
Koop ondersteunt ook de 6% verkoop uit naam van de 
kunstenaar, met de benodigde correcte afrekening.  
Buitenlandse bedrijven met BTW nummer worden tegen 0% 
gefactureerd. Na facturatie worden afrekeningen naar de 
eigenaar / kunstenaars aangemaakt, al dan niet vertraagd.

Eenvoudig incassomanagement systeem
Door het overzichtelijke incassosysteem van ART Manager 
is het werken met incassomachtigingen, aanmaken van 
incassobestanden en het verwerken van incasso opdrachten 
een koud kunstje. Tevens biedt ART Manager een een-
voudig systeem om eventuele storneringen bij te kunnen 
houden en deze bij een volgende incasso nogmaals aan 
te bieden. Binnen ART Manager worden zowel éénmalige 
incassomachtigingen als doorlopende incassomachtigingen 
ondersteund.

Facturen betalen via 3 betaalmethodes
Per factuur is het mogelijk tot 3 betaalmethodes te 
selecteren. Op de factuur wordt vermeld welke betaalvormen 
er zijn gekozen met de bijhorende bedragen. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om een factuur gedeeltelijk te betalen 
vanuit het spaarsaldo van huur- en/of leenspaarsystemen en 
bijvoorbeeld een cadeaubon.

Beheert depots
ART Manager geeft de mogelijkheid werken snel te boeken 
van het ene naar het andere depot of galerie. Zo kan men 
makkelijk grote exposities administreren waarbij de werken 
ook weer eenvoudig kunnen worden teruggeboekt. Hierdoor 
géén grote administratieve rompslomp. D.m.v. inventarisa-
tielijsten kan een lijst afgedrukt worden met verkoop- en 
verhuurprijzen voor de medewerkers en klanten.

Om kunst te kunnen inkopen en verkopen moet u verstand 
hebben van kunst en mensen. Ruimtes kunnen inspirerend 
worden met de juiste werken, kunst prikkelt fantasie en zet 
stemmingen. Elke dag bent u bezig met uw adviezen te  
verbeteren en nog mooiere entrees, vergader- en werk- 
ruimtes te creëren. Dit moet sneller, goedkoper en 
beter!
Moviat stelt zich ten doel u een blijvend concurrentie- 
voordeel te brengen door de meest gebruiksvriendelijke en 
krachtige software aan te bieden waarmee u de totale 

commerciële, logistieke en factureringsprocessen kunt  
administreren: ART Manager. 
ART Manager voorkomt fouten, en daarmee herstelkosten, 
en kan door middel van zijn ontwerp en structuur tijd en 
geld opleveren omdat er gedacht is aan alle segmenten van 
een galerie, kunstuitleen of kunstverkoop. Doordat er nauw 
is samengewerkt met mensen uit deze branche ondersteunt 
ART Manager producten zoals huur (met spaarcontracten), 
expo, optie, huurkoop, leen en koop van kunstwerken opti-
maal. Met ART Manager kunt u geld verdienen!

Geschikt voor elke kunsthandel, gebruiksklaar en op maat



Personen
Alle persoonsgegevens overzichtelijk 
op één formulier.
Persoon koppelen aan bedrijf,  
bezoekrapporten aanmaken of  
lokaties opgeven.
Legitimatie gegevens scannen en 
snel tonen.

•

•

•

Kunstwerken
Snel en makkelijk titel en kunst- 
werken opgeven.
Makkelijk series aanmaken.
Snel historie van werk bekijken.
Kosten, herkomst en prijzen per 
kunstwerk beheren.

•

•
•
•

Koppelt makkelijk aan Internet
Met ART Manager is het makkelijk om een koppeling te 
maken naar een website. Denk hierbij aan de koppeling van 
kunstenaars en afbeeldingen van kunstwerken. Klanten kun-
nen zoeken via de classificeringen die u aan het werk geeft.

Schermen

ART Manager heeft gebruiksvriendelijke schermen, getoetst door en 

afgestemd op de praktijk, daardoor is het mogelijk om snel en over-

zichtelijk te werken. Door handig gebruik te maken van tabbladen 

worden gegevens overzichtelijk gegroepeerd. Trainingskosten blijven 

hierdoor laag! 

Rapportages

Rapportages kunnen op vele manieren gegenereerd worden, van 

operationeel niveau tot managementniveau. Denk hierbij aan  

banklijsten, wat hangt er bij klanten, wat hebben klanten al gezien, 

ToDo lijsten voor medewerkers of afdelingen, overzichten m.b.t. 

huurkoop of meerjaren contracten, barcodelabels, etc. Eventueel zijn 

rapportages makkelijk door Moviat aan te maken.

Infrastructuur en implementatie

ART Manager draait op Windows omgevingen. Via netwerken kun-

nen vestigingen aan elkaar gekoppeld worden waardoor iedereen met 

een goede performance met ART Manager kan werken. Pc’s kunnen 

voorzien worden van een barcodescanner zodat leveringscontracten 

foutloos de juiste werken weergeven zodat geen werken meer zoek 

kunnen raken. ART Manager kan uitgebreid worden als u wensen 

heeft. Eventueel is conversie van gegevens mogelijk. ART Manager 

is snel en makkelijk te implementeren.



Orders
Diverse transacties aanmaken op één 
scherm: koop, huur, expo of huur-
koop.
Makkelijk leveringsbonnen aanma-
ken.
Facturatiegegevens van contant t/m 
(eenmalige) incasso.
Per regel of gehele order snel kortin-
gen toekennen.

•

•

•

•

Leencontracten
Eenvoudige invoer, alleen ingangsda-
tum en soort leencontract invoeren. 
Resterende gegevens worden auto-
matisch ingevoerd n.v.v. de gekozen 
kunstwerken.
Gekoppeld aan incasso machtigings-
formulier.

•

•

Incasso Management
Met één druk op de knop maakt het 
systeem bestanden aan om door te 
sturen naar de bank.
Per administratie incasso’s aan te 
maken.
Mogelijkheid tot uitdraaien incasso-
lijst, incasso’s vermeld met bedrag 
en klantnaam.

•

•

•



Facturen
Facturen in batch aanmaken vanuit 
afgewerkte orderregels.
Per factuur betalingen opgeven zoals 
via spaarsaldo, contant, eenmalige 
incasso of factuur.
Makkelijk toevoegen factuurregels of 
makkelijk losse facturen aanmaken.

•

•

•

Kunstenaars afrekening
Vanuit orders worden de afreken-
ingen naar eigenaren/kunstenaars 
aangemaakt.
Alle consignatie werken van zowel 
huur als verkoop verwerken.
Alle consignatie werken van zowel 
huur als verkoop verwerken.
6% marge regeling en 19% com- 
missie met 1 klik aanmaken en  
afdrukken.

•

•

•

•

Depots
Werken in depots zetten.
Per depot prijslijsten afdrukken  
(op eigen briefpapier).
Makkelijk hele series afboeken en 
verhuizen naar b.v. galeries of expo 
locatie.

•
•

•



Moviat
Moviat Automatisering biedt ict-diensten en praktische 
oplossingen tegen betaalbare prijzen. U kunt bij ons rekenen 
op een ervaren en vakkundige insteek en een no-nonsense 
aanpak. Onze software maakt uw werk makkelijker en onze 
professionele helpdesk zorgt bovendien voor een persoon-
lijke en effectieve service.

Dankzij de duidelijke uitleg en de uitgebreide handleiding 
die u van ons krijgt, kunt u uitstekend met ART Manager 
werken. Uiteraard kunt u op elke werkdag, tussen 8:30 en 
17:30 uur, naar onze helpdesk bellen als u met een vraag 
zit. Voor urgente storingen kunt u ook buiten kantooruren 
bellen. We vinden het immers erg belangrijk dat het 
systeem goed bij én voor u werkt!

en de kunsthandel
Speciaal voor de kunsthandel geeft ART Manager de unieke 
mogelijkheid zich volledig te storten op de kunsthandel, van 
advies tot passende commerciële oplossing. ART Manager 
biedt alle vertrouwde, beproefde onderdelen plus de al-
lernieuwste, eigentijdse toepassingen en dat voor een sterk 
concurrerende prijs.

ART Manager beheert en administreert.

Wij komen u graag meer vertellen over de mogelijkheden 
van ART Manager. Geïnteresseerd? Bel ons vandaag nog 
voor een vrijblijvende demonstratie.

Moviat 

Postbus 4064 
4900 CB Oosterhout

Bredaseweg 108a sectie 3
4902 CB Oosterhout

t 0162 470 534
f 0162 470 502

www.moviat.nl
info@moviat.nl

Wij komen u graag meer 

vertellen over de mogelijkheden 

van ART Manager.


