
Pulse

PricewaterhouseCoopers
Elke dag, overal ter wereld, vertrouwen 
klanten op PricewaterhouseCoopers 
(PwC) om hen te helpen nieuwe kansen 
te ontdekken en om te gaan met complexe 
zakelijke uitdagingen. Deze klanten variëren 
van wereldwijde organisaties tot overheden, 
andere non-profit organisaties en starters. 

PwC adviseurs nemen de tijd om te 
luisteren en de klant te ondervragen, 
kennen de doelstellingen van de klant, 
hun concurrentiepositie en de cultuur en 
spelregels van het bedrijf. Ze bundelen 
en verbinden hun kennis en expertise, 
verschillende zienswijzen, culturen en 
achtergronden en werken nauw met 
elkaar samen en leggen verbanden met 
inzichten van klanten, hun stakeholders 
en andere relaties.

Het kernpunt van de PwC aanpak is de 
overtuiging dat het ontwikkelen van sterke 
relaties met hun klanten zeer waardevol is 
en betekenisvolle resultaten gaat 
opleveren. Dit is hoe PwC zaken doet en 
dat is de reden waarom meer dan 80 
procent van de Fortune 500 
ondernemingen met PwC samenwerkt. 

Pulse
Kennis is macht. Maar alleen toegang 
hebben tot informatie is niet genoeg.  
Kennis moet up-to-date, betrouwbaar en 
relevant zijn. Pulse (voormalig ‘SPiN’, of 
Smart Provider of Information & News), 
ontwikkeld door BSL, levert de 4000 
professionals die werkzaam zijn binnen PwC 
Nederland betrouwbaar en relevant nieuws 
dat gerelateerd is aan hun klanten en de 

markten waarin zij opereren.
Pulse levert geprofileerde nieuwsfeeds 
in real-time binnen het bedrijfsportaal, 
of via e-mail en Smartphone. Er zijn 
momenteel bijna 1500 verschillende feeds 
beschikbaar, ieder met betrekking op 
specifieke onderwerpen, klanten, bedrijven 
of industrieën. 

Nieuwsfeeds kunnen aangemaakt 
worden met als doel om aan te sluiten 
op individuele profielen en specifieke 
verzoeken die door PwC professionals 
worden aangevraagd. Als voor een bepaald 
onderwerp een feed nog niet beschikbaar is, 
kunnen Pulse informatiespecialisten binnen 
een uur een nieuw profiel aanmaken en 
deze toegankelijk maken voor geselecteerde 
werknemers, of voor het hele bedrijf.

‘Abonnees’ binnen PwC kiezen welke van de 
feeds zij wensen te ontvangen, door zichzelf 
hierop via hun eigen profielpagina in het 
PwC portaal te abonneren. Ze kunnen hun 
abonnementen op ieder moment aanpassen 
of aanvragen indienen voor nieuwe selecties 
als gevolg van hun steeds veranderende 
zakelijke behoeften.

Inhoud
Pulse heeft toegang tot een database van 
meer dan 7.000.000 artikelen, die real-
time worden vernieuwd en die afkomstig 
zijn uit meer dan 600 bronnen welke PwC 
heeft geselecteerd. Deze bronnen omvatten 
ondermeer de diensten die door bedrijven 
zoals Factiva, Lexis Nexis, Forrester Research 
en IDC worden geleverd, en bevatten 
letterlijk duizenden wereldwijd uitgegeven 
publicaties. Voor lokaal nieuws importeert 

Pulse artikelen uit de lokale kranten en vele 
honderden RSS bronnen.
Pulse ontvangt en verwerkt dagelijks vele 
duizenden artikelen. De inhoud wordt 
hierbij automatisch geïndexeerd en 
geclassificeerd. Elk artikel kan worden 
toegewezen aan een onbeperkt aantal 
nieuwsprofielen. Binnen enkele seconden 
kan het artikel gepubliceerd worden op het 
PwC portaal als een van de live feeds, of 
per email aan PwC medewerkers worden 
verzonden via mailinglijsten die in het 
nieuwsprofiel zijn opgeslagen.

Efficiënt
Vóór de introductie van Pulse, werkten er 
bij PwC circa 20 informatiespecialisten die 
ieder afzonderlijk de mailings aanmaakten 
in opdracht van PwC consultants. Dit 
was tijdrovend, gespecialiseerd werk: het 
uitvoeren van dagelijkse zoekopdrachten, 
tekstfragmenten samenvoegen en deze 
mailen aan de consultants. De afdeling 
kon daardoor slechts rond de 100 mailings 
beheren en onderhouden.

De huidige Pulse dienst wordt beheerd door 
slechts 3 informatiespecialisten. Zij maken 
gebruik van de Pulse Admin webapplicatie 
om bronnen te beheren en om de 
nieuwsfeeds te definiëren en onderhouden. 
Voor iedere nieuwsfeed kunnen ze kiezen 
uit bronnen, en zoekopdrachten creëren of 
testen om precies het bereik van de artikelen 
te selecteren die zij wensen op te nemen. 
Ze kunnen elke nieuwsfeed vervolgens 
koppelen aan een willekeurig aantal PwC 
adviseurs, met gebruik van het wereldwijde 
PwC autorisatienetwerk om hun abonnees 
te identificeren en verifiëren. Ze kunnen 
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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

nieuwsfeeds tevens beschikbaar stellen 
voor alle werknemers, zodat gebruikers 
van het PwC portaal zelf kunnen kiezen 
om zich al dan niet te abonneren. De 
informatie-specialisten kunnen bepalen 
hoe vaak automatische mailings dienen te 
worden verzonden, ze kunnen het uiterlijk 
van de mailings definiëren, en ze kunnen 
controleren hoe vaak elke mailing en bron 
wordt gebruikt.

Dat slechts 3 specialisten nu meer dan 
1500 individuele nieuwsfeeds beheren en 
onderhouden, geeft aan hoe gemakkelijk 
deze service in het gebruik is, en het succes 
kan worden afgemeten aan de populariteit 
van de dienst: Pulse kan continu worden 
gevonden in de top 5 van de meest 
populaire pagina’s op het PwC Portaal.

Voordelen
De belangrijkste voordelen van Pulse:
•	 Vermindering	van	het	

informatieoverschot: Pulse biedt 
zeer persoonlijk en geprofileerd 
nieuws, waarmee de kostbare tijd 
die professionals kwijt zijn met 
het uitvoeren van zoekopdrachten, 
aanzienlijk wordt verminderd;

	•	 Push	technologie:	versturen	van	real-
time gepersonaliseerde informatie aan 
abonnees via het PwC Portaal of email;

•	 Real-time,	betrouwbaar	en	relevant	
nieuws over elk onderwerp;

•	 Geen	auteursrechtelijke	kwesties	op	
externe inhoud: alle rechtenbeheer 
vraagstukken (bijv. bewaartijd van 
artikelen) worden beheerd door de 

 Pulse database.

Internationaal succes
Sinds de introductie in 2007 is Pulse 
een groot succes. In 2008 won Pulse de 

prestigieuze Managing Partners Forum 
‘Beste gebruik van technologie’ award. 
In 2009 trok Pulse de aandacht van PwC 
bedrijven over de hele wereld. Pilots zijn 
gestart in heel Europa, en er was interesse 
vanuit de VS en Australië. Dit heeft 
geresulteerd in de ontwikkeling van een 
nieuwe generatie ‘Multi-territory Pulse’, 
ontworpen voor gebruik door meerdere 
landen die servers en diensten -die door 
PwC in Nederland worden voorzien- met 
elkaar delen. Als gevolg van de continue 
uitbreiding alsmede de snelle acceptatie in 
diverse landen, trok Pulse in 2012 wederom 
de aandacht van de MPF juryleden. Dit keer 
kreeg Pulse de prijs voor ‘Best collaboration 
across international frontiers’.

Hoge mate van innovatie
Pulse is een zeer innovatieve oplossing 
voor een kennismanagement probleem 
dat speelt in alle professionele 
dienstverlenende bedrijven. Om uw 
competitieve kennis te verbeteren, is alleen 
toegang tot kennis niet genoeg. Kennis 
moet up-to-date, betrouwbaar en relevant 
zijn. Pulse biedt dit op een persoonlijke en 
geprofileerde manier, en is eenvoudig te 
beheren en te implementeren.

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 software 
voor uw organisatie 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.


