
The Bright Side Of Life

BoekWijzer
Dé literatuurapp

De BoekWijzer app is dé gratis app met alle 
in Nederland leverbare titels in zakformaat. 
Het brengt de rijke literaire informatie, 
samen met de mogelijkheid tot het bestellen 
van boeken, binnen het bereik van je 
smartphone en tablet, op Apple iOS en 
Google Android. BoekWijzer biedt toegang 
tot de gehele catalogus van de in Nederland 
leverbare literatuur.

Om de app snel en overzichtelijk te houden, 
hebben we alvast een selectie voor je 
gemaakt uit het enorme literaire aanbod 
op de Nederlandse markt. De app werkt 
met verschillende lijsten: Nieuws, Boeken, 
Auteurs, Radio & TV en Zoek.

Mocht je op zoek zijn naar een specifiek 
onderwerp, dan kun je gebruikmaken van 
onze krachtige zoekfunctie die door alle 
titels, auteurs, nieuwsberichten en radio- 
en televisieprogramma’s zoekt om jouw 
onderwerp te vinden.

Literair Nieuws
De app opent standaard met een pagina 
met de 10 laatste nieuwsberichten uit de 
literaire wereld. In het detailscherm wordt 
het nieuwsbericht volledig getoond, inclusief 
afbeeldingen en eventuele links. Je kunt 
eenvoudig naar andere nieuwsberichten 
bladeren via de pijlen bovenaan het bericht. 

Door op het BoekWijzer logo te klikken kom 
je weer terug op de hoofdpagina. Vind je het 
bericht interessant en wil je het delen met 

je vrienden via de Social Media, dan kan dit 
gemakkelijk via de delen-knop.

Boeken
Als je het onderdeel Boeken opent, dan 
wordt daar een top 10 van titels getoond 
die door de redactie van het Literatuurplein 
is samengesteld. Dit zullen boeken zijn die 
op het moment veel in het nieuws zijn, 
maar kunnen ook andere titels bevatten die 
indruk hebben gemaakt op een redacteur.

De pagina ‘Meest gezocht’ bevat titels waar 
op het moment door de gebruikers veel naar 
gezocht wordt. Als laatste onderdeel is er 
nog de pagina ‘Populair’. Hier vind je titels 
die op het moment hoog in verschillende 
boeken sites staan, zoals bijvoorbeeld de 
verkooplijst van Bol.com.

Door het klikken op een titel krijg je meer 
informatie, zoals prijs, beschikbaarheid, 

ISBN en de mogelijkheid om de betreffende 
titel te bestellen. Als je op de Bestel-knop 
hebt geklikt, kun je de betreffende titel 
bestellen en via de post gemakkelijk thuis 
laten afleveren.

Auteurs
De auteurspagina opent standaard met een 
lijst van 10 auteurs die door de redactie is 
samengesteld. Dit kunnen auteurs zijn die 
net een nieuw boek hebben uitgebracht, 
of misschien zijn ze genomineerd voor 
een belangrijke literaire prijs. De andere 
auteurspagina toont een lijst met auteurs 
waar door de gebruikers in de afgelopen 
periode het meest naar is gezocht.

Door een auteur aan te klikken wordt de 
detailpagina getoond met meer informatie 
over de auteur. Onderaan het scherm zie je 
een rij met titels van de schrijver die op dit 
moment leverbaar zijn. Door te “swipen” 
kun je op een makkelijke manier door 
deze lijst lopen. Door op de afbeelding te 
klikken opent de titel detailpagina met alle 
betreffende informatie zich in een overlay.

Radio en televisie
In het onderdeel Radio & Televisie vind je 
een overzicht van literaire programma’s, 
documentaires en films die de komende tijd 
op radio, televisie of via internet worden 
uitgezonden. Door te klikken op een 
programma waarin je geïnteresseerd bent, 
krijg je informatie over dat programma, 
zoals begin- en eindtijd, op welke zender 
het wordt uitgezonden en uitgebreide 
detailinformatie over het programma. 
Via de pijlen bovenaan het artikel kun je 
gemakkelijk bladeren door de verschillende 
programma’s van die dag.
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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 apps voor 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 
www:   bright-side-of-life.com

Zoeken in BoekWijzer
Door op de zoekknop te klikken krijg je 
heel simpel toegang tot de gehele catalogus 
van de Nederlandse literatuur. Door het 
invoeren van een naam, titel of trefwoord 
kun je zoeken naar iedere auteur, titel, 
nieuwsbericht of programma op radio & tv. 

De zoekresultaten worden opgedeeld 
per menu-onderdeel getoond, zodat je 
gemakkelijk kunt wisselen. Als je op een 
resultaat klikt, dan wordt de betreffende 
pagina met detailinformatie getoond.

Mocht je nog meer informatie willen, dan 
klik je simpelweg op de Literatuurplein knop 
onderaan het scherm. De desbetreffende 
pagina op de Literatuurplein website opent 
zich dan in je browser, zodat je gemakkelijk 
verder kunt surfen naar meer informatie.

Meer informatie BoekWijzer
http://boekwijzer.info

BoekWijzer app
De BoekWijzer app is gratis beschikbaar 
op Apple iOS via de App Store en Google 
Android via Google Play.

Meer informatie BSL
Tijdens een oriënterend gesprek en 
desgewenst met een demonstratie die 
is toegespitst op jouw organisatie laten 
we je graag zien wat BSL voor jou zou 
kunnen betekenen. 

Je kunt contact met ons opnemen 
via sales@brightside.nl of bellen op 
0346 – 55 27 00. Bezoek ook eens onze 
website http://bright-side-of-life.com, voor 
meer informatie over ons, onze producten of 
onze andere brochures.


