
NBD BIBLION MOM
Meer over Media

NBD Biblion
NBD Biblion ontwikkelt producten, 
diensten en kennis op het gebied van 
media en is de belangrijkste leverancier 
van informatie en aankoopadviezen voor 
de Openbare Bibliotheken en (school)
mediatheken in Nederland. 

Wekelijks komen er bij NBD Biblion vele 
honderden nieuwe titels van boeken, 
(blad)muziek en andere media binnen, 
die uitgebreid worden beschreven en 
gerecenseerd en waarvan wekelijks 
aanschafinformatie wordt samengesteld. 
Deze aanschafinformatie voor bibliotheken 
en andere partijen wordt zowel in gedrukte 
vorm (catalogusmateriaal) – als in 
verschillende digitale vormen opgeleverd.

MIPS
Het hoofddoel van NBD Biblion is haar 
relaties zo snel mogelijk van actuele en 
accurate informatie te voorzien bij elke 
nieuw verschenen titel. NBD Biblion had 
een gedetailleerde lijst met functionaliteiten 
gemaakt voor een systeem waarmee zij hun 
productiviteit, efficiëntie en dienstenniveau 
konden verhogen. Zij hebben aan BSL 
gevraagd om dit systeem te ontwikkelen.

BSL leverde een compleet functioneel en 
technisch ontwerp, gebaseerd op het gebruik 
van een centrale Oracle database en een 
geavanceerde zoektechnologie. 
Op basis hiervan hebben we het Media 
Informatie Productie Systeem (MIPS) 
ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit een 
aantal op maat gesneden Windows 

applicaties, webapplicaties en webservices. 
Centraal hierin staat de Oracle technologie. 
Terwijl aanvankelijk de techniek van Verity 
(inmiddels Autonomy) werd toegepast en 
jarenlang succesvol heeft gedraaid, is in 
een vervolgfase de krachtige Oracle Text 
zoektechnologie van Oracle toegepast, 
welke zich bij uitstek leent voor de integratie 
van het vrije tekst zoeken in bestaande en 
nieuwe MIPS-producten.

MoM
NBD Biblion had tevens behoefte een 
tweede systeem genaamd MoM (Meer over 
Media). Naar aanleiding van technologische 
vernieuwingen die Oracle in de loop der 
jaren heeft ondergaan, is MoM op grote 
schaal vernieuwd om hiervan optimaal 
gebruik te kunnen maken. Onder meer 
wordt de vrije tekst zoektechnologie van 
Oracle (Oracle Text) toegepast en worden de 
nieuwste technieken benut die Oracle biedt 
om XML-gegevens te kunnen verwerken.  
De doelen van MoM: het beheren en 
publiceren van aanvullende gegevens zoals 
recensies, uittreksels, auteursportretten, 
biografieën en bibliografieën, zijn altijd 
gehandhaafd. Via sleutelkenmerken zoals 
het ISBN, PPN of bestelnummer en ook via 
de titel en de auteur zijn deze aanvullende 
gegevens zeer snel te vinden.

MIPS als bron voor MoM
Bijna alle titel- en auteurgegevens die met 
behulp van MIPS centraal ingevoerd en 
bewerkt worden, zijn opnieuw toegepast in 
MoM. Deze gegevens worden automatisch 
vanuit MIPS in een geoptimaliseerde vorm 

in de Oracle database van het MoM systeem 
opgeslagen. Naast dit geautomatiseerde 
replicatieproces hebben gebruikers de 
beschikking over meerdere modules om 
teksten en andere aanvullende gegevens 
te importeren, te koppelen aan relevante 
titels of de auteur, en om deze gegevens te 
kunnen onderhouden.

MoM en FRS
Als publicatieplatform is MoM direct 
verbonden aan het asset management 
systeem FRS van BSL, dat bedoeld is 
om multimedia documenten, zoals de 
boekomslagen en inhoudsopgaven van 
titels, te kunnen beheren en publiceren.  
Het FRS bestaat ook uit verschillende 
client- en servermodules waarmee de 
gehele werkstroom voor het beheren en 
publiceren van assets ondersteund wordt. 
De integratie van deze systemen maakt het 
mogelijk om covers van titels op te halen 
aan de hand van een ISBN, bestelnummer, 
titel en auteur of andere zoeksleutels. Vele 
bibliotheeksystemen maken gebruik van 
MoM en FRS en daarmee zijn de Openbare 
Bibliotheken de grootste afnemers hiervan.

Verrijkte catalogus
De gebruiker logt in op het intranet van de 
bibliotheekdienst en krijgt via één muisklik 
de aanschafinformatie van een boek te 
zien, samen met een afbeelding van de 
omslag van het boek en (indien aanwezig) 
de flaptekst. Via een handige link is het 
mogelijk door te klikken naar uittreksels, 
recensies uit dag- en weekbladen, 
LiteRom-recensies, een inhoudsopgave 
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BRIGHT SIDE OF LIFE

Bright Side of Life (BSL), 
opgericht in 1992, is een 
dynamisch en innovatief 
softwarehuis uit Breukelen. 
Wij ontwerpen en ontwikkelen 
geavanceerde Web 2.0, OS X  
en Windows toepassingen, 
vaak met behulp van Oracle, 
Sybase en MySQL databases, 
alsook intelligente zoek- en 
classificatietechnologie van 
Autonomy en Exalead. 
Daarnaast ontwikkelen we ook 
voor mobiele platformen zoals 
de iPhone/iPad en Android.

Werkend met de nieuwste 
technologieën staat BSL 
synoniem voor “flexibiliteit 
en innovatie”. Onze ervaring 
heeft BSL stevig in het zadel 
gezet in de snel veranderende 
wereld van Web 2.0 ontwerp- 
en applicatie-ontwikkeling. 
U kunt op BSL vertrouwen 
wanneer het gaat om het 
snel afleveren van web- of 
werkstationoplossingen op het 
platform van uw keuze.

BSL is tevens een leverancier 
van oplossingen voor het 
beheer, online opvragen, 
publiceren en distribueren 
van multimedia assets zoals 
digitale beelden, video, audio, 
afbeeldingen, brochures (PDF) 
en MS Office-documenten. 
Onze unieke en flexibele FRS 
technologie kan uw gebruikers 
voorzien van veilige en snelle 
toegang tot vrijwel elk type 
van digitale informatie.

Bright Side of Life BV
the brighter side of software
De Corridor 21G
3621 ZA  Breukelen
tel:  +31 (0)346 552700  
fax: +31 (0)346 552425

email: sales@brightside.nl 
website:  www.brightside.nl

of auteursportret. Deze informatie wordt 
real-time in de MoM database opgezocht. 
Het MoM heeft een open architectuur welke 
zich goed leent voor toekomstige functionele 
uitbreidingen en het beheren en publiceren 
van andere media. Vanwege de aanwezigheid 
van de uitgebreide titelgegevens en 
de hieraan gekoppelde teksten en de 
auteursinformatie, is het MoM breed 
inzetbaar voor verschillende toepassingen 
voor zowel intern als extern gebruik. 

CMS
Om alle aanvullende titel- en auteurgegevens 
in MoM te kunnen beheren, heeft BSL 
hiervoor een op maat gemaakt Content 
Management Systeem (CMS) ontwikkeld. 
Het CMS biedt de mogelijkheid om teksten 
van externe bronnen, zoals LexisNexis 
en Factlane, te importeren, te koppelen 
aan titels en auteurs, en de inhoud ervan, 
inclusief alle metadata, te beheren.  
Gekozen is voor een webapplicatie die 
hoofdzakelijk door medewerkers van het 
externe bureau Pro-Biblio wordt gebruikt.  

De gebruikersinterface biedt uitgebreide 
mogelijkheden om de koppelingen tussen 
teksten aan titels en auteurs handmatig te 
beheren. Verder is de interface aangevuld met 
systeemfuncties die automatisch koppelingen 
bepalen en deze blijven controleren.

Webservice voor 
gegevenspublicatie
Ter ondersteuning van verschillende 
producten en diensten die gebruik maken 
van MoM, heeft BSL de MoM webservice 
ontwikkeld waarmee de MoM gegevens aan 
de hand van enkele zoeksleutels gevonden 
kunnen worden en uitgevoerd worden in 
XML-formaat. Twee van de producten waarin 
deze MoM webservice is toegepast, zijn 
Boekensalon en Rotunda, beiden ook door 
BSL ontwikkeld.

Meer informatie?
Tijdens een oriënterend gesprek en 
desgewenst met een demonstratie die 
is toegespitst op uw organisatie laten 
wij u graag zien wat BSL voor u zou 
kunnen betekenen.  

U kunt contact met ons opnemen 
via sales@brightside.nl of bellen op 
0346 - 55 27 00. Bezoekt u ook eens onze 
website voor meer informatie over ons, onze 
producten of onze andere brochures.


