
Nieuws, Beeld en Audio
redactie- en archiefsysteem
Het Financieele Dagblad

Krant van financieel NL
Het Financieele Dagblad (FD) brengt 
financieel economisch nieuws, 
achtergronden en analyses.  
Abonnees ontvangen de laatste financiële 
informatie in het dagblad en kunnen de 
volledige krant online lezen op www.fd.nl.  
De nieuwsredactie van het FD schrijft 
nieuwsberichten en bewerkt berichten 
die de hele dag door binnenkomen van 
persbureaus. De beeldredactie zorgt voor al 
het beeldmateriaal in het FD.

Business News Radio
BNR Nieuwsradio is de meest alerte 
nieuwszender van Nederland.  
BNR concentreert zich op het brengen 
van nieuws uit binnen- en buitenland, de 
financiële wereld, de politiek en de sport. 
De speerpunten in de nieuwskeuzes van 
BNR zijn: economie, mobiliteit, technologie, 
carrière en lifestyle.

Geïntegreerd systeem
Voor het FD en BNR is actualiteit een 
topprioriteit. Daarom moeten beide redacties 
over een redactiesysteem beschikken dat 
meedraait met de snelheid van het nieuws. 
Daarbij moeten redacteuren eenvoudig 
toegang hebben tot eerder gepubliceerde 
FD artikelen, een waardevolle bron van 
informatie bij het schrijven van nieuwe 
berichten. De nieuwsredacties moeten 
zelf berichten produceren en externe 
berichten van persbureaus bewerken. 
Beeldredacteuren moeten snel en eenvoudig 
beelden beheren die continu op de 
redactie binnenkomen. BNR verzorgt de 
audiostreams van hun eigen uitzendingen 
voor gebruik door de redacties. Deze streams 
worden voorzien van diverse metagegevens 
om ze snel doorzoekbaar te maken. 

Daarnaast zijn er nog relevante video’s 
beschikbaar die eveneens eenvoudig en snel 
beschikbaar moeten zijn voor de redacties. 

BSL heeft, samen met het FD, alle wensen 
vastgelegd in een technisch ontwerp. 
Van daaruit hebben we een geavanceerd 
redactiesysteem ontwikkeld dat voldoet aan 
alle eisen: het NBA (Nieuws-, Beeld- en 
Audio redactie en archiefsysteem). 

Overal toegang
NBA is snel en toegankelijk. Het maakt 
gebruik van een centrale Sybase database 
waarin alle beelden, berichten, audio en 
videobestanden worden gearchiveerd.  
In de database komen continu de actuele 
gegevens binnen van persbureaus. 
Tegelijkertijd is de database het 
nieuwsarchief waarin de redacteuren 
artikelen en beelden bewaren die klaar zijn 
voor publicatie of ooit zijn gepubliceerd. 
Het maakt niet uit of de redacteuren werken 
met een Apple of Windows computer; met 
een webbrowser hebben alle redacteuren 
toegang tot de NBA-webservice. 
Hierdoor kunnen redacteuren op elk tijdstip 
van de dag, vanaf iedere werkplek, op de 
redactie, vanuit huis en overal waar zij 
toegang hebben tot het netwerk van het FD, 
gebruik maken van NBA.

Tekstproductie in browser 
Met NBA hebben nieuwsredacteuren een 
complete tekstredactie omgeving in een 
internetbrowser tot hun beschikking. 
Zij schrijven artikelen, voegen 
bestaande berichten samen en maken 
sjabloondocumenten. Ze kunnen zelfs de 
spelling controleren. Terwijl de redacteuren 
werken aan hun nieuwsberichten, hebben 
ze ook direct toegang tot alle andere 

berichten in de database, zoals bijvoorbeeld 
actuele berichten van andere redacteuren 
of van nieuwsbronnen als het ANP, 
Reuters en Bloomberg. In NBA bepalen 
de redacteuren zelf welke en hoeveel 
berichten gepresenteerd worden.  
De nieuwsredacteuren kunnen deze 
berichten op real-time basis beheren, 
bewerken en gemakkelijk en snel 
doorzoeken. Zij kunnen voor berichten 
die zij met collega’s willen delen collecties 
aanmaken waarin zij deze berichten 
onderbrengen. Zulke collecties zijn ook 
regelmatig gebruikt voor archiefdoeleinden. 
Wanneer de nieuwsredacteuren vragen 
hebben over het gebruik van NBA, 
kunnen zij gebruik maken van de online 
helpfunctie, dat met één muisklik verschijnt. 
Hierin staan alle functies en mogelijkheden 
van NBA eenvoudig beschreven.

Beeldbeheer in browser
De beeldredactie heeft met NBA in een 
internetbrowser alle gereedschappen bij de 
hand voor efficiënt beeldbeheer. De beelden 
van fotografen of persbureaus worden 
automatisch ingevoerd en gearchiveerd in 
de NBA database. De redacteuren kunnen 
hierin het gewenste beeldmateriaal zoeken 
en informatie aan de beelden toevoegen 
die bij publicatie en archivering van de 
beelden wordt gebruikt. Beeldredacteuren 
wijzigen bijvoorbeeld bijschriften of voegen 
trefwoorden toe aan foto’s voordat ze deze 
doorsturen voor bewerking of publicatie. 
Bij het exporteren van de beelden kiest de 
beeldredacteur een format, zoals TIFF (o.a. 
CMYK), JPEG of EPS. Vervolgens vindt er een 
automatische conversie plaats en wordt het 
beeld verstuurd. Hierdoor is het niet meer 
nodig de beelden te openen en te bewerken 
met programma’s zoals Photoshop.
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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

Zoeken en vinden met 
Autonomy
In NBA is zoektechnologie van Autonomy 
(voorheen Verity) geïntegreerd. 
Autonomy categoriseert en indexeert alle 
informatie die in de database binnenkomt, 
waardoor redacteuren snel het gewenste 
materiaal kunnen vinden. De redactie kan 
op allerlei manieren zoeken in de NBA 
database. Zij kan ‘snelzoeken’ of ‘uitgebreid 
zoeken’ op alle mogelijke criteria. Vaak 
gebruikte zoekopdrachten kunnen worden 
opgeslagen in een zoekprofiel. Autonomy 
kent daarbij tientallen mogelijkheden voor 
het stellen van ‘slimme’ zoekvragen. Dankzij 
deze technologie kunnen redacteuren 
razendsnel de juiste informatie vinden om 
mee verder te werken.

Flexibel en veelzijdig
Het FD heeft met het NBA volledige 
controle over alle nieuwsberichten, 
beelden, audio- en videobestanden. Of het 
nu gaat om het selecteren en publicabel 
maken van externe nieuwsberichten en 
beelden of het zelf creëren van nieuwe 
berichten; met NBA gaat het snel en 
efficiënt. NBA is een redactiesysteem 
dat is gebaseerd op standaard FRS 
databaseapplicaties van BSL: geavanceerde 
modules die speciaal zijn aangepast aan 
de wensen van het FD. Zo regelen de 
modules FRS/Invoer en FRS/Uitvoer 
automatisch het transport van bestanden 
naar- en uit de database. En met de 
Beheermodule heeft het FD strakke controle 
over het systeem en haar gebruikers.

Uitbreidingen
Sinds de introductie in 2003 is het NBA 24 
uur per dag, 7 dagen per week in gebruik. 
Het NBA is regelmatig uitgebreid met 
nieuwe modules. Zo kunnen er sinds 2006 
PDF versies van artikelen en van complete 
pagina’s worden opgeslagen.  
De PDF versies worden elke nacht 
automatisch geïmporteerd en aan de 
originele artikelen in het NBA gekoppeld. 
In 2007 is een uitgebreide verrijkings-
applicatie voor nieuwsberichten opgeleverd, 
waardoor de mogelijkheden om 
nieuwsberichten te verrijken met allerhande 
informatie en sleutelwoorden (metadata) 
nog verder toegenomen zijn.
In 2009 heeft BSL, gebruik makend van 
de nieuwste Sybase releases, een volledig 
nieuwe versie van het NBA gecreëerd, 
alsook een nieuwe suite van NBA 
toepassingen geïntroduceerd, speciaal 
ontworpen voor het Linux-platform dat 
door het FD wordt gebruikt.

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.


