
PCM Uitgevers

PCM Uitgevers / Persgroep 
Nederland
PCM Uitgevers (PCM) was een van de 
grootste uitgeverijen in Nederland, 
welke vele nationale dagbladen alsook 
lokale kranten, (educatieve) boeken en 
doelgroeptijdschriften publiceerde.  
De Belgische krantenuitgever ‘De Persgroep’ 
verkreeg in 2009 een meerderheidsaandeel 
in PCM Uitgevers, waarna de naam werd 
veranderd in ‘De Persgroep Nederland’. 
In Nederland publiceert de Persgroep 
het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en 
het Parool.

De uitdaging ...
Krantenredacties ontvangen vaak 
duizenden foto’s per dag van persbureaus, 
freelancers en eigen fotografen. De 
foto’s worden in verschillende formaten 
aangeleverd, bijvoorbeeld als TIFF, JPEG 
of PhotoShop bestanden en ook de bij een 
foto behorende tekstdata kan verschillende 
bestandsformaten hebben, zoals IPTC, 
NewsML of PhotoShop ‘File info’. In verband 
met de altijd aanwezige deadlines is het 
voor de beeldredacteuren zeer belangrijk om 
de foto’s al enkele seconden na ontvangst 
te kunnen bekijken. Ook moeten zij, op 
de meest efficiënte wijze, de beste foto’s 
kunnen selecteren, ongeacht de bron, het 
opslagformaat of de taal die is gebruikt om 
de foto’s te beschrijven.

Voor al deze verschillende bestandsformaten 
met zeer uiteenlopende beschrijvingen, 
wilde de PCM foto redactie één systeem dat 

snelle en directe toegang zou bieden tot alle 
beelden. Vanwege de brede ervaring die BSL 
heeft op het gebied van innovatieve image 
management systemen, kwam PCM naar ons 
voor de juiste oplossing.

FRS - Foto Redactie Systeem
In samenwerking met de fotoredactie 
analyseerden we het bronmateriaal, de 
werkstroom en de gebruikersvereisten. 
Gezamenlijk is een ontwerp gemaakt voor 
een ‘perfecte’ oplossing, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de bestaande relationele 
database (Sybase) en Apple software. 
Na goedkeuring van het ontwerp, creëerden 
we onze allereerste release van FRS (Foto 
Redactie Systeem). Tijdens het gehele proces 
is samengewerkt met de eindgebruikers, 
zodat er een compleet op maat gemaakte 
oplossing ontstond die geheel aan de eisen 
van PCM voldeed.

Na zes maanden van intensieve 
ontwikkelwerkzaamheden, introduceerden 
we het eerste FRS systeem, dat 
binnenkomende beelden converteert, 
importeert en indexeert en binnen enkele 
seconden na aanlevering door persbureau 
of fotograaf toegankelijk maakt over het 
PCM netwerk. 

Beschikbaar 24/7
Vanwege de drukschema’s van de drie 
originele PCM titels die met de FRS software 
gingen werken, diende het systeem zeven 
dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar 
te zijn. Dagelijks moesten 800 tot 2000 

beelden automatisch verwerkt kunnen 
worden. Het dagelijkse systeembeheer van 
FRS lag in handen van IT specialisten bij 
PCM en onze eigen technische beheerders 
waren beschikbaar om PCM het klokje rond 
van extra support te voorzien. Het succes 
van FRS blijkt uit het feit dat het sinds de 
introductie onafgebroken online is geweest, 
ook tijdens drie grote updates.

Flexibiliteit
FRS is ontworpen om verschillende 
onafhankelijke uitgaven en redacties te 
ondersteunen met slechts één database. 
Tijdens de invoer van een foto wordt het 
eigendomsrecht automatisch aan de beelden 
toegevoegd, zodat een onbeperkt aantal 
redactiegroepen gedeelde toegang heeft 
tot een enkel exemplaar van elke foto. 
Zij kunnen hun eigen beeldbewerkingen 
uitvoeren door gebruik te maken van onze 
FRS/Edit module of ze kunnen hun eigen 
redactiespecifieke informatie toevoegen, 
terwijl ze al die tijd allemaal gebruik maken 
van hetzelfde beeld. 
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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

Alle redacties kunnen hun eigen gebruikers, 
logs en data beheren en alle FRS diensten 
(invoerservers, uitvoerservers) kunnen 
naar keuze worden gedeeld met andere 
redacties of privé worden gehouden. 
Deze flexibiliteit is door PCM benut om 
de FRS database in Amsterdam te delen 
met de titels welke werden geproduceerd 
in Rotterdam (het NRC Handelsblad en 
het Algemeen Dagblad). In tegenstelling 
tot de Amsterdamse fotoredacties (welke 
gebruik maakten van Apple werkstations), 
gebruikten de Rotterdamse redacties 
onze Windows Client op hun pc’s. Alle 
redacties hadden toegang tot dezelfde 
crossplatform productiedatabase en deelden 
de aangeleverde beelden. 

FRS Archief
PCM introduceerde in 2002 een volledig 
geïntegreerde FRS archiefdatabase die 
eveneens door alle redacties werden 
gedeeld, compleet met op maat gemaakte 
interfaces en fotokenmerken. Wederom 
heeft nauwe samenwerking plaatsgevonden 
met de PCM eindgebruikers, waardoor 
de interfaces volledig naar hun wens 
ontworpen zijn. FRS kon naadloos worden 
geïntegreerd met de werkstromen die PCM 
wilde gaan gebruiken en met de bestaande 
documentatiestandaarden (trefwoorden, 
thesauri etc.). De FRS productiedatabase 
die dagelijks werd aangevuld met nieuwe 
beelden, was uitgebreid tot een capaciteit 
van 200.000 ‘recente’ online beelden.  
De archiefdatabase kon een onbeperkt 
aantal beelden permanent opslaan, door een 
slimme combinatie van online en nearline 
opslag. Voor de gebruikers zagen deze twee 
databases er uit als één systeem. De inhoud 
kon in enkele seconden worden doorzocht 
met gebruik van onze Apple of Windows 
gebruikerssoftware of een standaard browser. 

FRS Product
FRS is inmiddels een standaard BSL product 
geworden dat door veel opdrachtgevers, 
waaronder ook andere kranten, wordt 
gebruikt. Op- en aanmerkingen van onze 
opdrachtgevers helpen ons om FRS constant 
te vernieuwen en te verbeteren. Wij zijn 
van mening dat deze nauwe samenwerking 
tussen ons en onze opdrachtgevers 
ervoor heeft gezorgd dat FRS het meest 
flexibele en krachtige fotoredactie - en 
archiveringssysteem op de markt is.

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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