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Contendor
Contendor maakte oorspronkelijk deel 
uit van NDC|VBK, een belangrijke krant 
en media-uitgever in het noorden van 
Nederland. NDC|VBK produceert vele 
dagbladen, waaronder het Dagblad van 
het Noorden, de Drentse Courant en de 
Leeuwarder Courant, alsook een groot 
aantal plaatselijke week- en 
huis-aan-huis bladen. We ontwikkelden 
voor NDC de NDC Informatie service 
(NDCI), een vernieuwde dienst welke in 
november 2006 opnieuw gelanceerd werd 
als Contendor. Sinds september 2009 maakt 
Contendor deel uit van ANP Zakelijk.

Nieuws van vandaag
Op basis van de rijke hoeveelheid 
informatie in de NDC kranten en 
nieuwsdiensten, leverde Contendor een 
reeks van online nieuwsdiensten als unieke 
informatiedienst voor hun abonnees, 
lokale bedrijven en lokale overheden. Hun 
website werd een essentiële internet site voor 
consumenten en bedrijven in de drie meest 
noordelijke provincies van Nederland.

BSL en Contendor
Contendor hechtte veel waarde aan de 
continue ontwikkeling en verbetering van de 
informatiediensten op haar website.  
Als onderdeel van de verbeteringen 
heeft BSL in 2002 drie nieuwe diensten 
ontwikkeld voor Contendor: AttentMail, 
Nieuwsdossier en Archive. In nauwe 
samenwerking met hun commerciële team, 
hebben onze ontwikkelaars in 3 maanden 
tijd de nieuwe software ontwikkeld. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van Java J2EE, Oracle 
en Autonomy K2 technologie. 

AttentMail
‘AttentMail’ was een online real-time 
nieuwsdienst die gebruikers in staat 
stelde om hun eigen profiel, gebaseerd 
op onderwerpen die voor hen van belang 
waren, te definiëren. Op basis van de inhoud 

van alle NDC bronnen, zocht onze software 
automatisch door nieuwe artikelen zodra 
deze het systeem binnenkwamen.  
De artikelen welke het meest overeen 
kwamen met een bepaald profiel, werden 
geselecteerd en in een bundel per email 
verzonden aan de individuele gebruikers, 
waardoor hun eigen persoonlijke krant werd 
gecreëerd. Vergeet eenvoudige trefwoord- en 
Booleaanse zoekopdrachten: AttentMail 
zoekprofielen beschikten over een hele reeks 
intelligente zoekstrategieën om documenten 
te selecteren en te rangschikken binnen 
enkele seconden na hun binnenkomst. 
Abonnees waren vrij om de selecties zo 
specifiek of breed te maken als ze zelf 
wilden: zo kregen zij hun nieuws op maat, 
waar en wanneer ze maar wilden.

Nieuwsdossier
Nieuwsdossier was een geautomatiseerde 
service die alle artikelen selecteerde, 
archiveerde en presenteerde in een reeks 
voorgedefinieerde nieuwsprofielen en 
categorieën. Abonnees konden door een 
kant-en-klare reeks van nieuwscategorieën 
bladeren welke door Contendor werd 
beheerd. Deze nieuwscategorieën (zoals 
‘economie’ of ‘de Europese Commissie’) 
zorgden er voor dat alleen de artikelen die 
zij het meest interessant vonden, op het 
beeldscherm verschenen. Eenmaal ingelogd 
op de website, zagen zij direct hoeveel 
nieuwe artikelen er waren in de categorieën 
waarop zij geabonneerd waren. Zij konden 
door de nieuwe artikelen bladeren en de 
inhoud van ieder artikel online lezen, 
printen, downloaden en zelfs het originele 
artikel als krantenknipsel bekijken.

Archief
Om het pakket compleet te maken, werd 
Archief ontwikkeld. Met deze dienst hadden 
de abonnees altijd toegang tot een up-to-
date digitaal nieuwsarchief waardoor ze 
interactief konden zoeken in de inhoud van 
NDC publicaties en tal van andere Noord-

Hollandse weekbladen. De gehele collectie 
(meer dan 300.000 artikelen) kon in enkele 
seconden met behulp van eenvoudige of 
geavanceerde zoekopdrachten worden 
doorzocht. Wederom maakte het gebruik 
van krachtige Autonomy K2 technologie 
het mogelijk om een hele reeks intelligente 
zoektechnieken te gebruiken, alsmede om 
elk gevonden document te beoordelen op 
relevantie. Abonnees waren in staat door 
de geselecteerde artikelen te bladeren, ze 
te downloaden naar een pc, of ze in XML-
formaat te exporteren voor gebruik in 
andere programma’s of databases.

Compleet systeem
BSL ontwikkelde een complete set van 
innovatieve commerciële internetdiensten 
voor Contendor, met gebruik van een 
Oracle database en Autonomy K2. De 
diensten werden volledig geïntegreerd in de 
workflow van de redactie van NDC, zodat 
alle NDC nieuwsbronnen automatisch 
werden ingevoerd en door Autonomy K2 
binnen enkele seconden na publicatie 
werden geïndexeerd. De Oracle database 
beheerde zowel de inhoud alsook de 
gebruikersaccounts en hun toegang tot elk 
van de webdiensten.

Aangezien een online service niet compleet 
is zonder de nodige administratietools, 
hebben we de Contendor productmanagers 
ook voorzien van een complete set van 
web-based accountmanagement tools.  
Dit omvat alle middelen welke nodig zijn 
voor gebruikersbeheer, het onderhoud 
van de Newsdossier categorieën, en voor 
het testen van profielen alvorens deze 
beschikbaar te stellen voor klanten. 
De webinterfaces, beheer-redactionele 
toepassingen, koppelingen naar de output 
van de dagbladjournalisten, en koppelingen 
naar externe websites en publicaties zijn 
allen ontworpen en gecreëerd door BSL, 
in samenwerking met de informatie-
specialisten van Contendor.
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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

Overige ontwikkelingen
De populariteit van deze diensten bij hun 
abonnees zorgde er voor dat Contendor 
BSL inschakelde om een breed scala van 
aanvullende online publishing diensten toe 
te voegen, en om bestaande diensten uit te 
breiden met veel nieuwe mogelijkheden:

- Een ‘Regionale Nieuws Bank’ (2004), 
een online database met artikelen welke 
verschenen in de lokale, regionale 
kranten, evenals in huis-aan-huis bladen 
uit de hele regio.

- Een ‘Document Service’ (2005), 
bestaande uit archieven van PDF-
pagina’s van de lokale kranten. 
Abonnees waren in staat om toegang 
tot deze archieven te krijgen en om 
kopieën van het materiaal online via 
een veilig creditcard betalingsysteem te 
bestellen. We genereerden ook complete 
pagina’s ‘on-demand’, met behulp van 
de originele artikelen welke waren 
opgeslagen in Autonomy en Oracle.

- Een ‘Knipsel Service’ bekend als de 
‘Knipselkrant’ (2005) werd ontwikkeld 
om abonnees dagelijks of wekelijks een 
overzicht te sturen van recente artikelen 
met betrekking tot een specifiek 
onderwerp. Klanten waren ook in staat 
om maatwerk kranten in PDF-formaat te 
genereren in de huisstijl van hun bedrijf 
hierbij gebruik makend van hun eigen 
logo en lay-out informatie. Met andere 
woorden, hun eigen persoonlijke krant!

- Een ‘Nieuwsbrief Service’ maakte het 
plaatje compleet. Een dienst waardoor 
abonnees per email geselecteerde 
artikelen, afhankelijk van hun 

voorkeur, in de vorm van dagelijkse of 
wekelijkse nieuwsbrieven ontvingen. 
De nieuwsbrieven bevatten koppen van 
artikelen, evenals korte samenvattingen. 
Door het aanklikken van de koppen, 
kregen abonnees toegang tot de 
originele artikelen in hun eigen 
aangepaste website.

Uitzonderlijk
Het systeem dat werd gebruikt door 
Contendor was uitzonderlijk, gebouwd met 
behulp van uitzonderlijke technologie. 
Net als bij veel van onze andere 
projecten, konden we het ontwerp en het 
oorspronkelijke systeem in een relatief korte 
tijd bouwen, hierbij gebruik makend van 
onze J2EE ontwikkelingservaring en de 
onderdelen die we reeds in huis hadden. 
De beveiliging, prestaties en flexibiliteit van 
de Oracle - en Sun servers, in combinatie 
met zoektechnologie van Autonomy, 
betekende dat we in staat waren om een 
hele nieuwe generatie van online diensten 
te creëren waardoor grotere exploitatie van 
NDC’s/VBK’s waardevolle nieuwsbronnen 
werd mogelijk gemaakt.

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.


