“Automatiseren is veelal maatwerk en elke organisatie heeft zijn eigen wensen en behoeften.
Toch is het heel prettig en handig om samen te werken met een partij die ervaring heeft binnen
je eigen branche.”

Een kleine greep uit onze
culturele klanten:
DeLaMar Theater
Theater Bellevue
De Kleine Komedie
Frascati
Paradiso & de Melkweg
NEMO Science Museum
Artis
De Hermitage
De Nieuwe Kerk
Nederlands Fotomuseum
Energiehuis Dordrecht
IDFA
Wereldmuseum
Westergasfabriek
Nederlands Dans Theater
De Meervaart
Anne Frank Stichting
Het Zaans Museum
Hortus Botanicus A’dam

VBVB ICT heeft van oudsher veel theaters in haar klantenkring. In de loop der jaren is
de automatisering van de gehele culturele sector onze specialiteit geworden. Onder
onze klanten bevinden zich behalve theaters ook gezelschappen, galeries,
kunstacademies, festivals, productiebedrijven en sinds enige tijd ook een aantal musea.
In 2013 kregen wij voor het eerst een museum binnen onze klantenkring: De Hermitage
en De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Wat ons daarbij opviel is dat de automatiseringsbehoefte van een museum in vele opzichten lijkt op die van een theater. Ook bij onze
klant Artis zien we veel van die overeenkomsten in de dagelijkse bedrijfsvoering. Reden
voor VBVB ICT om te kijken of we niet veel meer musea in Nederland kunnen gaan
bijstaan op ICT gebied.
Als we kijken naar de specifieke kenmerken van een museum dan onderscheiden wij
onder meer de volgende onderdelen:









Kantoor met vaste werkplekken
Medewerkers zonder vaste werkplek (bijv. suppoosten en publiekbegeleiders)
Kassa’s met een ticket en reserveringssysteem
Bezoekersstromen, bijvoorbeeld met poortjes
Publieke Wifi
Garderobe
Horeca, al dan niet uitbesteed
(Museum)winkel

De integratie van al deze onderdelen en de daarbij behorende automatiseringsvraagstukken behoren tot onze expertise. Heeft u behoefte aan een ICT partner die uw
organisatie begrijpt en die het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden? Wilt u ook profiteren
van onze jarenlange ervaring?

“Wij zetten onze
jarenlange ervaring
graag in voor uw
museum!”
Aarzel niet en neem contact met ons op voor een vrijblijvende
kennismaking. U kunt ons bereiken onder nummer 020 – 423 32 88.

