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Bright Side of Life
BSL is opgericht in 1992 en sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke 
ontwikkelaar van geavanceerde oplossingen voor beheer, online 
retrieval, publicatie en distributie van real-time nieuwsberichten 
en multimedia assets (digitale beelden, video, audio, tekeningen, 
brochures, PDF en MS Office bestanden). 
Onze unieke en flexibele asset management oplossingen kunnen 
u, uw gebruikers en/of uw klanten voorzien van veilige en directe 
toegang tot bijna elk type digitale informatie. Dit alles op uw lokale 
netwerk of waar dan ook ter wereld.

Sinds eind jaren negentig heeft BSL gebruik gemaakt van 
een scala aan technologieën om geavanceerde web-based 
oplossingen te creëren. Ons in-house team biedt interactieontwerp, 
systeemarchitectuur en databaseontwerp, alsook de geavanceerde 
Java-, PHP-, HTML- en CSS vaardigheden die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van Web 2.0 oplossingen. Onze kennis en ervaring 
hebben ons geholpen om sociale netwerk applicaties te creëren, 
XML web services te bouwen, real-time zoek-/kennismanagement- 
en business intelligence oplossingen te ontwikkelen, en om 
gebruiksvriendelijke toegang tot multimediale data en collecties over 
het internet te verschaffen.

In aanvulling op webgebaseerde ontwikkelingen, ontwerpen wij ook 
software voor Apple-, Windows- en Linux-platforms, en voor mobiele 
platforms, zoals Apple IOS (iPad, iPhone) en Google Android. Wij zijn 
geregistreerd ontwikkelingspartner van (onder andere) Apple, Google, 
Oracle, Sybase, Autonomy, Exalead en Ogone.

Maatwerk oplossingen, service op maat
Veel klanten hebben hun eigen ideeën met betrekking tot user 
interfaces, beveiliging en workflows. Misschien wilt u onze software 
integreren met bestaande applicaties, netwerken of databases? Of 
misschien heeft u een webdesign voor een nieuwe webapplicatie en 
bent u op zoek naar een ontwikkelaar om de website te maken? In al 
deze gevallen/situaties is BSL in staat om u te van dienst te zijn. 

BSL staat synoniem aan het concept van ‘standaard maatwerk’; 
flexibel hergebruik van bestaande modules en componenten die we 
al hebben ontwikkeld voor Windows, Apple, en web-based applicaties. 
Deze aanpak betekent dat wij u garanties kunnen bieden met 
betrekking tot de prijs en datum van voltooiing, ook voor geheel 
nieuwe toepassingen.  

Onze technologieën en ervaring betekenen dat onze op maat 
gemaakte oplossingen betrouwbaar, snel en veilig zijn. Wij bieden 
lange termijn garanties met betrekking tot de schaalbaarheid en 
flexibiliteit van onze software en zullen, naar gelang uw wensen 
veranderen, in de toekomst met u samenwerken om nieuwe versies 
van uw toepassingen te maken.

Onze ontwikkelaars en ontwerpers kunnen u helpen bij elke stap 
tijdens de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Wij kunnen 
u assisteren bij het definiëren van uw wensen en vervolgens 
een complete oplossing voor u ontwerpen, bouwen, testen en 
implementeren. Wij kunnen u voorzien van licenties van derden, 
maatwerk, documentatie, software-installatie en Service Level 
Agreements. Hetgeen u alle voordelen biedt van een enkele leverancier 
met volledige project verantwoordelijkheid.

Elke server, elk moment
Onze webservices en de technologieën die we gebruiken (zoals Oracle, 
Autonomy en Exalead) zijn beschikbaar voor UNIX, Windows, Linux 
of OS X. Dit betekent dat u vrij bent om een platform naar keuze te 
selecteren, in de wetenschap dat BSL zowel nu als in de toekomst uw 
ontwikkelingspartner kan zijn.

Klanten
Met onze ervaring op het gebied van digital asset management en 
webtechnologie zal het geen verrassing zijn dat een breed scala 
aan klanten de weg naar BSL reeds heeft gevonden. Het Financieele 
Dagblad, NDC en PCM Uitgevers (nu de Persgroep) hebben, samen 
met het ANP, voor BSL oplossingen gekozen. Andere BSL klanten zijn 
o.a. de ING groep, ABN AMRO, PwC, de Vereniging van Openbare 
Bibliotheken (nu SIOB), het NIOD, NBD|Biblion, de Nederlandse 
Politie en het Centrale Justitiële Agentschap in Nederland (CRI). 
Ook de European Space Agency (ESA/ESTEC), de AMC ziekenhuis 
laboratoria en diverse musea en universiteiten maken allemaal 
gebruik van onze producten.

FRS producten
Onze FRS asset management systemen kunnen vrijwel elk type 
en iedere hoeveelheid digitale assets beheren en verwerken. 
FRS kan een breed scala aan digitale bestanden automatisch 
importeren en converteren, waarbij het opslaan van de gegevens 
in centrale databases geschiedt. Eenmaal opgeslagen kunnen de 
assets worden gesorteerd en gecatalogiseerd door asset managers, 



en beschikbaar worden gesteld voor directe toegang via lokale 
netwerken aan de daartoe gemachtigde gebruikers, of online worden 
gepubliceerd via onze FRS/Mediabank software. De assets kunnen 
net zo eenvoudig over het internet worden geraadpleegd als dat 
ze als e-mail bijlagen worden verzonden. Ook kunnen ze worden 
gebruikt in uw bedrijfswebsite of eigen applicaties. FRS kan meer 
dan 40 verschillende soorten afbeeldingen, alsook video, audio, 
PDF’s, webpagina’s, en vele soorten kantoor-/PC documenten 
opslaan, beheren, publiceren en distribueren. In een wereld van 
snel veranderende standaarden worden de producten van BSL 
continu vernieuwd, waardoor onze software altijd de nieuwste 
bestandsformaten ondersteund.

Geen grenzen, geen wachttijd
Onze FRS software maakt gebruik van databases van leveranciers 
zoals Oracle of Sybase, en wordt ondersteund door een reeks van 
FRS applicaties voor Windows en Apple. Voor webgebruikers bieden 
wij gemakkelijk en veilig toegang tot FRS content met onze FRS/
MediaBank of MediaLook webserver applicaties. FRS kan eventueel 
gebruik maken van de krachtige zoek-, catalogisering- en indexering 
technologie van Oracle, Autonomy en Exalead. Daarnaast kunnen 
we u onze FRS software ook in combinatie met open source 
technologieën, zoals Lucene, aanbieden. Deze unieke combinatie 
van high-end databases, intelligent zoeken, en asset management 
expertise betekent dat we vrijwel elk type en iedere hoeveelheid 
gegevens kunnen beheren, indexeren en snel toegankelijk kunnen 
maken voor uw gebruikers.
 
Uw gebruikers kunnen met eenvoudige of complexe zoekopdrachten 
honderdduizenden (of zelfs miljoenen!) documenten of foto’s 
doorzoeken in slechts een paar seconden.  
Wij kunnen zelfs direct classificeren en selecties maken tijdens invoer 
van nieuwe assets. Uw persoonlijke selectie kan dan automatisch 
worden verstuurd naar uw e-mail/mobiel, of direct worden 
gepubliceerd op een website of via RSS.

Lange termijn support
We bieden u supportcontracten die u voorzien van snelle technische 
support alsmede lange termijn softwareonderhoud en upgrades. 
Voor klanten die behoefte hebben aan directe support bieden wij 
ook operationele ondersteuning, waarbij wij gegarandeerde on-site 
ondersteuning en monitoring leveren, 24 uur per dag / 7 dagen 
per week. Ons gebruik van open standaarden betekent dat onze 

producten eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met systemen van 
derden, terwijl het gebruik van modulaire technologie betekent dat 
onze software snel en eenvoudig kan worden uitgebreid wanneer u 
aanvullende wensen heeft.

Ontwikkelplatformen
Onze asset management databases en serverapplicaties kunnen onder 
andere worden gehost op de volgende platformen:
•	 Windows	2000	/	2003	/	2008	Servers
•	 SUN	/	IBM	/	HP	UX
•	 Linux	and	Apple	OS X servers

Onze client applicaties zijn beschikbaar voor Windows - en Apple 
OS X en als geavanceerde webapplicaties. Wij ontwikkelen ook 
software voor mobiele platforms, zoals Apple IOS en Android. Een 
meerderheid van onze webapplicaties wordt ontwikkeld met behulp 
van JAVA / JSP technologie, alhoewel we ook toepassingen kunnen 
ontwikkelen met behulp van PHP en .NET / Silverlight.

Consultancy en advies
BSL biedt een breed scala aan consultancy - en/of development 
resources, waaronder: Oracle -/Sybase -/Postgres - en MySQL database 
ontwerpers, Autonomy/Exalead specialisten, webontwikkelaars (voor 
J2EE, Java, JavaScript, XML, PHP, .NET / Silverlight) en web (XHTML / 
CSS) ontwerpers en ontwikkelaars. 

Onze consultants geven advies op het gebied van 
webtechnologieën, zoektechnologie/business intelligence en database 
ontwerp. Tevens bieden we consultancy en/of ontwikkelaars voor het 
creëren van portals, informatieservices en online retrieval 
oplossingen waarbij gebruik gemaakt wordt van ‘state-of-the art’ 
indexering-, catalogisering en zoektechnologieën van Autonomy, 
Exalead, en Lucene.

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.
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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


