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CRV Holding B.V.
CRV Holding B.V. is een internationale 
onderneming op het gebied van 
rundveeverbetering. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Arnhem en het werkgebied 
is verdeeld over vier regio’s. Buiten de 
thuismarkt worden de producten en 
diensten van de CRV Holding B.V. wereldwijd 
afgezet in meer dan 50 landen. 
Het CRV is een coöperatie met circa 
25.000 leden, verdeeld over 36 afdelingen 
en 6 kringen. De organisatie heeft 
dochterondernemingen in Brazilië, Nieuw 
Zeeland, Tsjechië, Noord-Amerika en 
Zuid-Amerika, en verkoopkantoren in o.a. 
Duitsland en Spanje. CRV Holding B.V. is 
een internationaal toonaangevende rundvee 
verbeterings-coöperatie die duurzaam 
toegevoegde waarde voor veehouders creëert 
door het aanbieden van hoogwaardige 
producten en diensten, actieve 
betrokkenheid van leden en medewerkers, 
continue innovatie en permanente aandacht 
voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Unieke visuele database
Een belangrijk onderdeel van de service van 
het CRV is het onderhouden van uitgebreide 
dossiers over vee, zowel in tekst als in beeld. 
Bij het bedrijf ontstond de behoefte om 
het fotoarchief in digitale vorm te kunnen 
beheren, zodat dit archief bovendien direct 
gebruikt kon worden voor publicaties op 
het internet. BSL heeft invulling aan deze 
wens gegeven door het Digitale Fotoarchief 
(DFA) te ontwerpen en dit, met behulp van 
de Digital Asset Management software (FRS) 
van BSL, binnen enkele weken te bouwen. 

Met behulp van het DFA heeft het CRV 
een unieke visuele database samengesteld 
over melk- en fokvee.

Automatische invoer
Het CRV is met het DFA in staat vele beelden, 
in uiteenlopende bestandsformaten, in 
één keer automatisch in te voeren. Alle 
beelden worden ingelezen, gecomprimeerd 
en centraal opgeslagen in verschillende 
resoluties. Tijdens het importeren van de 
beelden worden er sleutelkenmerken aan 
de beelden toegevoegd, en de originele 
beschrijvingen worden (indien aanwezig) 
automatisch aan de beelden gekoppeld. 
Geautoriseerde CRV medewerkers kunnen 
deze informatie vervolgens aanpassen 
of corrigeren en ze kunnen een reeks 
additionele kenmerken, zoals de naam 
van de vader en de moeder, trefwoorden 
en andere gegevens van het betreffende 
dier, toevoegen. Hierna worden de beelden 
aangeboden op het intranet.

Koppeling met IRIS
Terwijl bij de introductie van het DFA de 
kenmerken van de runderen handmatig 
ingevoerd moesten worden, is het in een 
latere fase mogelijk gemaakt om met één 
druk op de knop gegevens in te lezen uit 
het systeem IRIS. Dit systeem staat voor 
Internationaal Rundvee Informatie Systeem 
en registreert ondermeer stamboekgegevens, 
fokwaarden, exterieurgegevens en 
melkuitslagen. Deze koppeling bespaart 
veel tijd en men is nu verzekerd van een 
database met foto’s die voorzien zijn van de 
juiste gegevens.

Oracle en Oracle Text
Omdat de beelden worden opgeslagen in 
een Oracle database, is het DFA stabiel, 
snel en betrouwbaar. Bovendien is men 
door het gebruik van Oracle Text in staat 
een intelligente zoekmachine te gebruiken 
waarmee men door middel van wel 40 
verschillende zoekingangen de gewenste 
beelden kan zoeken. Deze beelden kan men 
vervolgens downloaden en gebruiken voor 
o.a. brochures, magazines en presentaties. 

Webredactie
De webredactie van CRV gebruikt de beelden 
die in DFA zijn opgeslagen voor publicatie 
op het internet. Het DFA is zodanig ingericht 
voor deze gebruikersgroep dat de beelden 
die door de webredactie geselecteerd 
worden, niet meer via allerlei omslachtige 
handelingen geschaald hoeven te worden 
naar het juiste formaat. Het DFA schaalt 
automatisch de geselecteerde beelden naar 
het juiste formaat en deze kunnen direct 
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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

verstuurd worden naar een 
(web)server voor internetpublicatie of 
andere toepassingen. 

CRV Multimedia Bank
Tijdens de laatste upgrade van het DFA is 
een video server plug-in geïnstalleerd. Met 
behulp hiervan kan FRS zowel MPEG als 
QuickTime films importeren, opslaan en 
verspreiden, net als meer dan 40 andere 
beeldformaten. CRV kan nu, met behulp 
van deze nieuwe software, videomateriaal, 
zoals clips van 1-2 minuten van bepaalde 
runderen, en promotiemateriaal toevoegen 
aan haar collectie met beelden. Om films 
eenvoudig terug te kunnen vinden, heeft 
BSL ook de zoekmachine aangepast. 
Hiermee werd de naam Digitaal Foto Archief 
achterhaald en is het systeem omgedoopt tot 
CRV Multimedia Bank. 

Een andere belangrijke vernieuwing is dat 
de Multimedia Bank nu ook meertalig te 
gebruiken is. Dit biedt CRV de mogelijkheid 
de Multimedia Bank ook te introduceren bij 
haar internationale dochterondernemingen 
en partners.  
Het nieuwe systeem levert CRV en haar 
collega’s en klanten over de hele wereld 
een veilige en snelle toegang tot haar 
unieke fotoarchief en filmmateriaal. Met de 
Multimedia Bank heeft CRV nu een bijzonder 
veelzijdige, flexibele en stabiele oplossing 
voor al haar digitale assets.

Toekomstige ontwikkelingen
CRV is al sinds jaren een gewaardeerde 
en tevreden relatie van BSL. Vanwege de 
prettige samenwerking heeft BSL al diverse 
uitbreidingen op het systeem mogen 
ontwikkelen en ook voor de toekomst wordt 
al gesproken over nieuwe mogelijkheden. 
BSL zal er dan ook alles aan doen om alle 
uitbreidingen net zo succesvol op te leveren 
als de voorgaande werkzaamheden.

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.


