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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



FRS Overzicht

Professioneel asset management
FRS is dé oplossing voor organisaties die hoge 
eisen stellen aan multimedia asset management 
via hun netwerk. Met FRS kunt u eenvoudig en 
veilig bijna ieder type en aantal digitale assets 
importeren, archiveren, beheren en distribueren. 
Uitgeverijen, banken, en organisaties als de 
Nederlandse politie en diverse musea maken al 
gebruik van onze software. 

FRS kan met praktisch alle typen digitale assets 
overweg, zoals foto’s/afbeeldingen, tekeningen, 
documenten of PDF bestanden. FRS ondersteunt 
meer dan veertig bestandstypen, waaronder PDF, 
Postscript (EPS), bitmap ( JPEG, TIFF, GIF, BMP 
enz.) en MS Office documenten. Additionele 
modulen ondersteunen allerlei soorten film-, 
video- en audiobestanden. 

Doordat FRS gebruik maakt van Sybase of Oracle 
kan het ongelimiteerde aantallen data verwerken. 
FRS zorgt ervoor dat uw assets goed bewaard 
worden in een centrale databank van waaruit ze 
snel weer terug te vinden zijn. Omdat uw assets op 
een centrale plek staan bespaart u opslagruimte. U 
deelt de bestanden met iedereen die toegang heeft 
gekregen tot FRS, vanaf iedere computer.

FRS modulen
FRS bestaat standaard uit vier geïntegreerde 
modulen: FRS/Gebruiker, FRS/Beheer, FRS/Invoer 
en FRS/Uitvoer. Met FRS/Gebruiker beschikt u 
over een compleet programma voor het beheer en 
het publiceren van uw assets en hun kenmerken. 
Centraal in FRS staat FRS/Beheer, waarmee u 
gebruikersrechten kunt toekennen en alle FRS 
componenten kunt controleren en configureren. 
FRS/Invoer regelt automatisch de invoer, conversie 
en opslag van assets. FRS/Uitvoer verzorgt de 
conversie en export van assets, het schrijven 
van bestanden in een grote verscheidenheid van 
formaten, en de distributie van assets via e-mail of 
FTP. Voor organisaties die hun assets via internet 
of intranet toegankelijk willen maken hebben 
wij de eenvoudig aan te passen FRS/MediaBank 
webserver en onze standaard FRS/Medialook 
webservice ontwikkeld.

Snel en automatisch
Standaard kan FRS/Invoer meer dan veertig 
soorten bestandstypen herkennen, converteren 
en importeren van invoerbronnen zoals server 
mappen, digitale camera’s, persbureaus, cd-roms, 
scanners, e-mails of FTP sites. Het gehele proces 
is geautomatiseerd: van het converteren van 
bestanden, het maken van thumbnails of previews 
en het indexeren van teksten tot het toewijzen van 
toegangsrechten aan gebruikers. Dit betekent dat 
digitale assets binnen enkele seconden na invoer 
in FRS beschikbaar kunnen worden gesteld aan 
gebruikers. FRS/Uitvoer kan geselecteerde assets 
verwerken en versturen naar printers, netwerk 
mappen, FTP sites, websites of e-mailadressen. 
Verder verzorgt het de conversie en uitvoer van uw 
assets zodat uw gebruikers geen routineklussen 
meer hoeven te doen en er tijd overblijft voor meer 
creatieve activiteiten. 

Geavanceerd en gebruiksvriendelijk
FRS/Gebruiker is een compleet programma voor 
assetbeheer, ontwikkeld voor zowel Windows - als 
Apple computers. Met FRS/Gebruiker kunt u 
assets selecteren, bekijken, bewerken, beschrijven, 
classificeren en publiceren. Deze module kent 
ongekende zoekmogelijkheden: van standaard 
zoekopdrachten op trefwoord, tot uitgebreide 
zoekopdrachten op meerdere asset kenmerken. 
Dankzij de geavanceerde zoektechnologie van FRS 
vindt u de juiste assets binnen enkele seconden.

FRS/Gebruiker heeft een gebruiksvriendelijke 
interface waarmee, door middel van scrolltoetsen 
of de unieke scrollbar, snel en makkelijk kan 
worden genavigeerd in selecties. De ‘slideshow’ 
functie toont automatisch één voor één al uw 
assets en laat u deze assets markeren voor later 
gebruik. U kunt uw eigen collecties samenstellen 
en deze delen met collega’s, of ze publiceren ten 
behoeve van uw klanten of partners.
Het is ook gemakkelijk om uw assets direct 
te printen, exporteren en e-mailen. En net zo 
gemakkelijk –en snel- kunt u, met behulp van 
een serie sjablonen, een website maken van 
een selectie van assets. Een optionele FRS/Edit 
plug-in is beschikbaar, zodat u de belangrijkste 
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beeldbewerkingtaken vanuit FRS/Gebruiker kunt 
uitvoeren, veel sneller dan wanneer u een externe 
applicatie zou gebruiken. Indien gewenst kunt u 
veel verschillende versies van een beeld maken, 
zonder het originele beeld aan te hoeven passen. 
FRS/Gebruiker kan ook worden geïntegreerd in 
populaire applicaties als Photoshop, InDesign of 
Quark XPress, waardoor FRS een onderdeel wordt 
van uw werkstroom. Gebruiksvriendelijke pop-up 
menu’s en dialoogvensters maken het makkelijk 
voor u om trefwoorden of omschrijvingen aan 
uw assets toe te voegen en zelfs meerdere assets 
tegelijkertijd te updaten. Alle gebruikers delen en 
onderhouden de inhoud van deze pop-up menu’s 
en dialoogvensters, zodat iedereen altijd gebruik 
maakt van dezelfde criteria. Dankzij de zoek- en 
beheerfuncties in FRS kunt u uw assets altijd 
eenvoudig beschrijven en terugvinden. 

Overzicht en controle
Centraal in het systeem staat FRS/Beheer dat de 
activiteiten van alle FRS componenten controleert 
en configureert. Het biedt een compleet overzicht 
van alle activiteiten binnen FRS en laat u 
gebruikersaccounts beheren en rechten toekennen 
aan gebruikers of gebruikersgroepen.  
Met FRS/Beheer heeft u overal in uw netwerk 
volledige controle over de FRS applicaties, de 
database content en uw gebruikers.

Overal en altijd
FRS/MediaBank is onze makkelijk aan te passen 
webserver applicatie waarmee elke geautoriseerde 
gebruiker via zijn/haar favoriete browser toegang 
kan verkrijgen tot FRS assets. Het is makkelijk te 
gebruiken en biedt uitgebreide zoekmogelijkheden. 
De gebruiksvriendelijke interface kan aangepast 
worden aan uw huisstijl en kan dus naadloos 
geïntegreerd worden met andere websites.  
Met FRS/MediaBank kunnen gebruikers de FRS 
assets en collecties ook onderhouden via hun 
webbrowser.

MediaLook
Indien u een kant-en-klare oplossing voor 
digitaal assetbeheer wenst, kan BSL u het in 2009 
opgeleverde MediaLook aanbieden. Dit is een versie 

van FRS/MediaBank, welke beschikbaar is als een 
webservice (SaaS). Als onderdeel van onze service 
voorziet BSL in de database en de server hardware, 
zodat MediaLook klanten direct gebruik kunnen 
maken van de vele voordelen van FRS zonder in 
eigen servers te hoeven investeren. Het creëren 
van een MediaLook account neemt slechts enkele 
minuten in beslag en u kunt de service direct in 
gebruik nemen. Voor meer informatie kijkt u op 
onze website http://www.media-look.nl of in de 
MediaLook brochure (verkrijgbaar via de BSL 
website: http://www.brightside.nl).

FRS: synergie van modulen
FRS is ontwikkeld om 24 uur per dag, zeven dagen 
per week, non-stop, gebruikt te worden.  
Iedere module is gebruiksvriendelijk ontworpen, 
hetgeen FRS/Gebruiker en FRS/MediaBank snel 
en efficiënt maakt. Uw gebruikers hebben geen 
omkijken meer naar de routinetaken die FRS/Invoer 
en FRS/Uitvoer op de achtergrond uitvoeren, terwijl 
FRS/Beheer het eenvoudig maakt om uw gebruikers 
en FRS database te beheren van waar dan ook op 
uw netwerk. Samen vormen onze FRS modulen een 
unieke, flexibele en krachtige applicatie voor het 
beheren van uw (multimedia) assets, zowel nu als 
in de toekomst. 

Indien u zelf wensen/eisen heeft, is het mogelijk om 
FRS hieraan aan te passen. Om totale flexibiliteit 
te garanderen kan FRS worden geïntegreerd in 
uw bestaande werkprocessen en kan het worden 
uitgebreid als de behoeften van uw organisatie in de 
toekomst veranderen.

Meer informatie
Tijdens een oriënterend gesprek, en desgewenst 
met een demonstratie die is toegespitst op uw 
organisatie, laten wij u graag zien welke voordelen 
onze FRS software voor uw organisatie zouden 
kunnen opleveren. 

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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FRS: Professioneel asset management
FRS is een uniek digital asset management systeem 
dat is ontwikkeld door BSL. Het kan bijna elk type 
en elke hoeveelheid multimedia, waaronder films, 
beelden, brochures (PDF’s) en office documenten 
opslaan, beheren en publiceren. FRS is in 1995 
geïntroduceerd en wordt regelmatig vernieuwd en 
verbeterd door het toevoegen van nieuwe features 
en ondersteuning voor vele nieuwe soorten digitale 
formaten.

Onze FRS oplossingen zijn bij verschillende 
organisaties in gebruik, waaronder kranten, 
uitgeverijen, banken, musea, galerieën en de politie/
CRI. Deze klanten vertrouwen hun beeldverkeer zeven 
dagen per week, 24 uur per dag toe aan FRS. Dagelijks 
verwerken zij duizenden assets met behulp van FRS; 
dit zegt natuurlijk veel over de betrouwbaarheid en de 
prestaties van onze software.

Flexibel en veelzijdig
Onze standaard FRS modules kunnen worden 
gebruikt om multimedia informatie in te voeren, te 
beheren en te distribueren. Windows -, Apple -  en 
webgebruikers kunnen over lokale netwerken en 
het Internet gedeelde toegang krijgen tot dezelfde 
database om multimediagegevens te verrijken en 
vervolgens met elkaar te delen. FRS ondersteunt 
standaard meer dan veertig verschillende 
beeldformaten. Tevens zijn er vele FRS-extensies 
verkrijgbaar die een brede reeks aan extra beeld- en 
multimediaformaten ondersteunen. 

Niet iedere organisatie stelt dezelfde eisen, daarom 
kan FRS zeer snel en gemakkelijk op maat worden 
gemaakt. Door gebruik te maken van onze reeks van 
flexibele FRS modules kunnen wij maatwerksystemen 
leveren die aan alle eisen en wensen van de klant 
voldoen. Hierdoor ontstaan unieke Internet- en 
Intranet oplossingen die gebruikt kunnen worden 
binnen iedere organisatie en ieder toepassingsgebied. 
FRS vormt het hart van BSL kant-en-klare 
oplossingen, waaronder:

•	 redactionele	/	workflow	systemen
•	 content	management	systemen
•	 online	/	real-time	publishing	systemen
•	 e-commerce	sites

Compleet systeem
Het complete, standaard FRS systeem biedt 
ondersteuning aan alles wat u nodig heeft voor 
beheer van uw digitale assets en wordt geleverd met 
licenties voor de FRS Invoer-, Uitvoer-, Beheer- en de 
Gebruikersmodule (voor Windows of  Apple). 
Er zijn tevens verschillende optionele modules 
verkrijgbaar, zoals onze webserverapplicatie 
(FRS/Mediabank) alsook support voor Autonomy en 
Exalead zoek- en retrieval technologie.

Brede systeemondersteuning
•	 FRS	applicaties	zijn	leverbaar	voor	Apple	OS X en 

Windows.
•	 FRS	is	geschikt	voor	de	volgende	servers:	Windows	

2000/2003/2008, OS X, Linux en UNIX (inclusief 
SUN-, HP- en IBM platformen).

•	 FRS	gebruikt	database	managementsystemen	van	
Oracle en Sybase.
o Geavanceerde zoektechnologie van Autonomy 

of Exalead is beschikbaar als optie, alsook 
Oracle Text (Oracle) en EFTS (Sybase).

o Ondersteuning voor SQL Server en MySQL is 
beschikbaar als optie.

•	 FRS	ondersteunt	meer	dan	40	multimedia	
bestanden, waaronder PDF, Postscript (EPS), 
bitmap ( JPEG, TIFF, GIF, BMP etc.) en allerlei 
soorten film-, video- en audiobestanden.

•	 FRS	leest	en	indexeert	‘embedded’	tekstattributen	
(zoals IPTC, EXIF , XML, Photoshop bestandsinfo, 
PDF-inhoud) automatisch.

•	 FRS/Invoer:	u	kunt	een	onbeperkt	aantal	FRS/
Invoerservers installeren op uw netwerk, waarbij 
elke server 128 invoerbronnen kan beheren.

•	 FRS/Uitvoer:	u	kunt	een	onbeperkt	aantal	FRS/
Uitvoerservers installeren op uw netwerk, waarbij 
elke server 128 uitvoerlocaties kan beheren.

•	 FRS/Gebruiker:	gebruik	over	het	locale	netwerk	of	
met behulp van bijna elk soort Internetverbinding.

•	 FRS	web	server	toepassingen	zijn	beschikbaar	
(FRS/Mediabank, FRS/MediaLook) en ontwikkeld 
voor integratie met derde partij webservers 
(bijvoorbeeld Microsoft IS of Apache Tomcat).

•	 FRS	web-based	toepassingen	ondersteunen	Firefox,	
Safari en Internet Explorer.


