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Overijsselse Bibliotheek Dienst 
De Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD) 
is dé facilitaire dienstverlener en hét 
kenniscentrum voor bibliotheekinstellingen 
in Overijssel. Ook ondersteunt de OBD 
culturele-, onderwijs- en zorginstellingen 
bij het verspreiden van informatie, 
cultuur en educatie. De organisatie biedt 
betaalbare en professionele oplossingen 
en denkt graag mee over werkgeverschap, 
personeelsinvulling en -management, 
financiële administratie, systeembeheer, 
efficiënte uitleenregistratie en innovatief 
bibliotheekwerk. In Overijssel zijn 95 
bibliotheekvestigingen verdeeld over 
26 stichtingen. Daarnaast zijn er 13 
uitleenposten, 3 servicepunten en 30 
bibliobushaltes. In totaal zijn er in 
Overijssel, een provincie met 1,1 miljoen 
inwoners, ruim 300.000 abonnees.

Ideale Bibliotheek en 
de Ideale Website
Binnen de Overijsselse Bibliotheek Dienst 
(OBD) is het programma ‘Winkels’ 
opgesteld voor de ontwikkeling en 
realisatie van de ‘Ideale Bibliotheek’. Tot de 
doelstellingen van het programma behoort 
het omzetten van de ledenterugloop naar 
een groei van het aantal leden en een 
toename van de uitleningen. 
De focus in alle onderliggende projecten 
is in eerste instantie gericht op de 
bestaande leden. Als onderdeel van deze 
programmalijn wordt het project 
‘Ideale Website’ uitgevoerd.

De doelstelling van het project ‘Ideale 
Website’ is het creëren van een web 
presence die samen met de fysieke 
uitingen van de bibliotheek een optimale 
ondersteuning geeft aan het uitoefenen 
van haar maatschappelijke functie: lezen 
& informeren. Bibliotheek Zwolle heeft als 

eerste bibliotheek in samenwerking met 
BSL en Blauwe Brug (de beheerorganisatie 
van OBD), gestalte gegeven aan deze 
web presence. Dit heeft geresulteerd in de 
eerste versie van de nieuwe website voor 
bibliotheek Zwolle. Na de succesvolle 
lancering is BSL gevraagd hieraan een 
vervolg te geven en hebben wij voor de 
tweede versie van de Ideale Website een 
reeks nieuwe modules ontwikkeld.  

Er is onder andere een module voor het 
bladeren door beschikbare boeken die in 
verschillende hoofdthema’s zijn ingedeeld. 
Het volledige aanbod van titels kan snel 
en gemakkelijk doorzocht worden. Actueel 
nieuws en activiteiten zijn overzichtelijk 
weergegeven en de bezoeker van de website 
kan zich online registreren om deel te 
nemen aan een activiteit. Er is ook een 
‘teruglegkar’ aanwezig die een overzicht van 
de actueel teruggebrachte titels in de fysieke 
bibliotheek (per vestiging) laat zien ter 
inspiratie voor de website bezoeker. 

De gebruiker kan inloggen op de 
website met de gegevens van zijn of haar 

bibliotheekpas en kan hierna 
ook een titel direct reserveren 
of titels opslaan als favoriet. 
Zowel de gereserveerde titels 
als de persoonlijke favoriete 
titels zijn te bekijken op de website.

Integratie met deelsystemen
De Ideale Website is een website die content 
ontleent aan bestaande systemen. Voor het 
raadplegen van titels wordt gebruik gemaakt 
van de standaard bibliotheeksystemen 
Bicat en Vubis. Deze producten hebben een 
gezamenlijk landelijk marktgebied van 
meer dan 90% van de bibliotheeksystemen 
die in Nederland in gebruik zijn. 

Voor het zoeken van boeken, cd’s en 
andere soorten titels wordt de AquaBrowser 
toegepast in de vorm van een webservice, 
maar ook de standaard gebruikersinterface 
van de AquaBrowser is geïntegreerd in de 
website. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van ‘zoek & boek’ voor het lenen van titels 
op landelijk niveau. Ook diensten van 
NBD|Biblion worden toegepast voor het 
opvragen van meer literaire informatie 
en het weergeven van boekomslagen. 
Veelvuldig worden webservices toegepast om 
de integraties mogelijk te maken.
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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

Joomla! als CMS
De Ideale Website is in 
de eerste fase gebouwd 
voor het product 
Joomla!, een op PHP/
MySQL gebaseerd CMS 
dat door een groot deel 
van de Overijsselse bibliotheken gebruikt 
wordt om de website content te beheren.

Modules en widgets voor 
bibliotheek Deventer
De Openbare Bibliotheek Deventer heeft 
BSL opdracht gegeven een vervolg te geven 
aan de Ideale Website. De bibliotheek wil 
inhoud en functies klantvriendelijker (en 
meer klantcentraal) aanbieden. Hierbij 
is uitbreiding van de web presence, dus 
het aanwezig zijn op plaatsen waar hun 
(potentiële) klanten zich ook bevinden, 
heel belangrijk. Deze plaatsen zijn de 
sociale netwerken (zoals Hyves) en 
gepersonaliseerde webomgevingen van hun 
klanten (zoals iGoogle en NetVibes), maar 
ook nadrukkelijk de eigen website. 

De achterliggende doelstelling is ook om aan 
widget-marketing te doen, om zo gebruikers 
actief naar de website van de openbare 
bibliotheek te trekken en de diensten daar 
sterker onder de aandacht te brengen. Ook 
het delen van modules/functies tussen de 
bibliotheken speelt een belangrijke rol. Op 
deze manier kunnen zowel de eigen websites 
aantrekkelijker worden gemaakt als de 
gewenste functies (widgets) in de eigen vaak 
gebruikte webomgeving worden neergezet. 

Een nieuw door bibliotheek Deventer 
geïntroduceerd onderdeel van De Ideale 
Website is thematisering. Bij het kiezen 
van een thema wordt de inhoud van de 
modules toegespitst op het gekozen thema, 
bijvoorbeeld: Jeugd, en kan de bibliotheek 
een passende vormgeving laten zien.

Joomla! en Bart CMS
Gelijk aan voorgaande opleveringen heeft 
BSL de nieuwe modules voor het product 
Joomla! ontwikkeld. De weergave wordt 
nu ook door Joomla! uitgevoerd, zodat 
bibliotheken hun eigen Joomla! website 
kunnen inrichten met een of meer van 
deze beschikbare modules. 

Als vervolg op de ontwikkeling van 
deze modules zijn een aantal modules 
gerealiseerd in de vorm van widgets. Dit 
zijn kleine modules die door gebruikers en 
bibliotheken in hun eigen webomgeving 
ingezet kunnen worden, zoals iGoogle, 
Hyves en NetVibes. Deze widgets maken 
gebruik van het onderliggende CMS 
en andere deelsystemen, zoals de 
bibliotheeksystemen Bicat en Vubis, het 
product AquaBrowser en Google Maps. 
Voor de ondersteuning van de bibliotheken 
op landelijk niveau is, tevens in 
samenwerking met de leveranciers van het 
Bart CMS, een project uitgevoerd om de  
modules geschikt te maken voor Bart CMS.

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.


