
Deze handleiding is voor de iPad-versie van Paardekooper Private Insurance.

Het geeft een overzicht van de belangrijkste schermen en beschrijft de 
werking, wat de knoppen doen. 

Een extra toetsenbord is voor het werken met een iPad eigenlijk 
onontbeerlijk.

art collection base

+(31) 20 233 2006

info@artcollectionbase

www.artcollectionbase.com
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1. Open op uw iPad de app FileMaker Go 16.  
Tik op het blauwe icoon ACB en Art Collection Base.

2. Vul bij Accountnaam de naam in die voor u is ingesteld.

3. Vul het wachtwoord dat bij uw accountnaam hoort.

4. Tik op inloggen.

P.S. Bij u staan mogelijk databases die FileMaker standaard 
installeert, zoals Activa en Facturen. Deze kunt u laten 
staan, maar zijn niet nodig voor het systeem.

Het werken op een iPad gaat eenvoudiger met een extra toetsenbord. 

Het collectie-managementsysteem is in het Engels, vanzelfsprekend kunt u alle informatie in het Nederlands invoeren.

Het systeem bevat werken en kunstenaars. Eerst voert een een kunstenaar in en daarna een werk. Vervolgens koppelt 
u de kunstenaar aan een werk. In het geval u van een kunstenaar meerdere werken heeft, hoeft u deze dus maar een 
keer in te voeren.

Verder heeft het systeem zogenaamde ‘waardenlijsten’ die u zelf kunt bepalen als u een werk invoert (lees verderop in 
deze handleiding).

U verkrijgt vaardigheid in het systeem door een aantal werken en kunstenaars in te voeren.
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inloggen

Om te beginnen ...

2



homepagina

1. De knoppen Home, Works en Artists ziet u terugomen 
op ieder scherm. Het is de hoofdnavigatie en u gaat 
hiermee naar de betreffende onderdelen van het 
systeem.

2. Een lijst met drie werken die in de afgelopen maand 
het laatst gewijzigd zijn. Klikt u op een werk, dan gaat 
u naar het invoerscherm van dat werk. Klikt u op de 
foto dan gaat u naar een grote afbeelding van de foto.
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Om voor het eerst een kunstenaar in te voeren gaat u naar Artist. U 
komt in een lijst en ziet daar een record met de naam “Kunstenaar, 
Eerste”. Tikt u op deze naam en u gaat naar het invoerscherm van de 
kunstenaar. Hier kunt u deze aanpassen.

eerste kunstenaar
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1. U bent in het invoerscherm. Vult u de relevante gegevens in. Let op: elk vakje 
is bedoeld voor een bepaalde invoer:  
 
Sal. = aanhef

Sexe = man of vrouw

etc.

2. Als u Artist, Designer of Manufacturer kiest, kunt u ook gegevens kwijt over 
geboorte- en sterftejaar en -plaats. 

3. Kent u één van de drie type kunstenaars toe. Pas dan kunt deze later 
koppelen aan een werk. 

4. Als u op het werk tikt, gaat u direct naar het detailscherm van het werk (mits 
ingevoerd).

5. Van de contactpersoon kunt u een foto invoegen (en verwijderen, mailen, bij 
i een fotobijschrift invoegen en de foto verwijderen.

6. Een biografie van de kunstenaar kunt u hier schrijven. Bij de werken van 
deze kunstenaar is de biografie dan op te roepen.

het invoerscherm van een kunstenaar
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Om voor het eerst een werk in te voeren gaat u vanuit Home 
naar Works. U komt in een lijst en ziet daar een record met de 
naam “Werk, Eerste”. Tikt u op deze naam en u gaat naar het 
invoerscherm van het werk. Hier kunt u deze aanpassen.

eerste werk



een werk maken of aanpassen

een kunstenaar koppelen

Als het slotje open is kunt u een werk aanpassen.

U kunt naar beneden vegen en alle velden zien die kunnen worden aangepast.

1. Een kunstenaar koppelen (lees verder hieronder) door op het plusteken (+) te tikken. 

2. Achter veel velden zit een waardenlijsten. (Lees verder hieronder.)

3. Tikt u weer op het slotje dan is het werk opgeslagen.
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Een contact koppelt u aan het werk door op het plus-teken te tikken, dan 
komt er een lijstje met contacten die u eerder hebt ingevoerd. 

waardenlijsten

Bij veel velden maakt u gebruik van waardenlijsten. 

De meeste kunt aanpassen door naar Bewerken te gaan en daar een nieuwe 
waarde toe te voegen.
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Als het slotje gesloten is, dan kunt het werk bekijken, niet bewerken. Dit scherm zit op 
slot. 

1. Met twee vingers kunt u naar het vorige en het volgende werk vegen.

2. Staat er meer tekst? Dan kunt u in het vak tikken en met een vinger naar beneden 
vegen. Dan ziet u de overige tekst.

3. Tik op het slotje om het werk te kunnen bewerken. (Zie verderop.)

4. Nieuw werk toevoegen.

5. Werk verwijderen. 

6. U kunt direct een foto maken in de database. Of kiezen uit uw bibliotheek. Een foto 
vergroten, of verwijderen. (Zie verderop.)

7. Het werk kunt u favoriet maken.

8. Het werk kunt u mailen.

9. Een pdf met de relevante gegevens van het werk.

10. Tik op het hoofdje en u leest de biografie (als deze is ingevoerd).

11. Met de blauwe pijlen gaat u naar het volgende en vorige werk.

12. Tik op “more...” voor meer tekst (literatuur, tentoonstellingen, et cetera).

normale pagina van een werk3
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printen

Nieuws van Paardekooper Private Insurance

Vanuit Home kunt u op de knop “print” tikken. U krijgt dan een lijst 
voor Paardekooper Private Insurance met de verzekerde bedragen en 
het totaal. 
 
Deze lijst kunt u dan printen of er een PDF van maken en dan 
bijvoorbeeld meesturen met een e-mail.

Vanaf Home kunt u binnen het systeem even klijken naar de site van 
Paardekooper door op “News” te tikken.

Onderin het scherm ziet u altijd de hoofdknoppen van de site en kunt 
u weer verder


