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NBD Biblion
NBD Biblion ontwikkelt producten, 
diensten en kennis op het gebied van 
media en is de belangrijkste leverancier 
van informatie en aankoopadviezen voor 
de Openbare Bibliotheken en (school)
mediatheken in Nederland.

Wekelijks komen er bij NBD Biblion 
vele honderden nieuwe titels (boeken 
en multimedia) binnen die worden 
gerecenseerd en die in wekelijkse 
adviesrapporten worden beschreven.  
Naast aanschafinformatie produceert 
NBD Biblion catalogusmateriaal, dat zowel 

in kaartvorm als digitaal wordt aangeleverd.
Daarnaast doet NBD Biblion echter nog 
veel meer: zij faciliteert bijvoorbeeld naast 
bibliotheken ook leeskringen met het blad 
‘boek-delen’ en geeft publicaties uit op het 
gebied van vakliteratuur, leesbevordering, 
non-fictie voor de jeugd en online 
publieksbestanden over literatuur en 
actuele items.

Nieuwe wensen
Met deze producten en diensten gaat 
een enorme hoeveelheid waardevolle 
content over boeken, literatuur, selecties 
en aanpalende gebieden gepaard. Content 
die, naar mening van NBD Biblion zelf, 
(nog) niet ten volle benut, en naar waarde 
ingezet en gebruikt, wordt. 

Het lezen van boeken en het verdiepen en 
delen van ervaringen over die boeken is 
niet alleen voorbehouden aan leden van 
leeskringen. Integendeel. Welke lezer heeft 
er niet (meer dan eens) de woorden “dat 
boek moet je écht lezen” in de mond gehad? 
Wie heeft er geen favoriete auteur, of een 
favoriet genre? Wie heeft nooit - na het lezen 

van een boek - opgezocht welke titels de 
auteur nog meer op zijn/haar naam had 
staan? Wie heeft niet na het zien van een 
favoriet verfilmd boek gedacht: “het boek is 
mooier?” En welke lezer spreekt daar nooit 
over met familie, vrienden, collega’s? Juist.

Community: De Boekensalon
Het lezen van boeken en het delen van 
ervaringen, de behoefte aan andermans
ervaringen of simpelweg meer informatie 
over boeken is tijdloos. Deboekensalon.nl 

is een website waarin deze tijdloze behoefte 
samenkomt met hedendaagse technieken 
en communicatievormen. Het basisidee van 
de website beschrijft tevens het doel: ‘als je 
leest, ben je nooit alleen’.

Website
De website deboekensalon.nl beschikt onder 
andere over de volgende kenmerken.
•	 Geavanceerde	interface:	de	website	

bevat een zeer geavanceerde interface 
waarmee gebruikers diverse onderdelen 
als aparte vensters binnen de website 
kunnen bekijken. Deze zijn onder meer 
te vergroten, verkleinen, verplaatsen, en 
natuurlijk te verbergen.

•	 Vrienden:	gebruikers	kunnen	
vrienden van elkaar worden. Dit geeft 
naast nieuwe persoonlijke tips ook 
mogelijkheden als het versturen van 
berichten naar je vrienden, het snel 
kunnen zoeken in de boeken van je 
vrienden en meer.

•	 Persoonlijke	tips:	automatisch	worden	
aan gebruikers onder meer suggesties 
en tips gegeven over boeken van 
favoriete schrijvers en genres alsmede 
boeken gelezen door vrienden.
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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

•	 Literair	nieuws:	de	redactie	maakt	
regelmatig nieuwe nieuwsberichten en 
stelt deze via de website beschikbaar aan 
de gebruikers.

•	 Boeken:	gebruikers	kunnen	hun	eigen	
verzameling boeken maken en daarbij 
een	serie	van	kenmerken	aangeven.	Veel	
van de kenmerken zullen automatisch 
ingevuld zijn als een boek via een 
externe bron (zoals de database van 
NBD	Biblion,	Amazon	en	de	Library	of	

Congress) gevonden wordt. Daarnaast 
kunnen de boeken ook gewaardeerd 
worden en als tweedehands in de 
verkoop aangeboden worden.

•	 Schrijvers:	NBD	Biblion	maakt	en	
onderhoudt diverse schrijversprofielen 
die onder meer bestaan uit de 
biografische gegevens en hoofdlijnen 
van het werk van de auteur. 

•	 Leesgroepen:	gebruikers	kunnen	
leesgroepen opzetten waarbij ze als 
een groep boeken kunnen bespreken, 
recenseren en meer.

Boek-delen
NBD Biblion brengt het tijdschrift ‘boek-
delen’ uit. Dit tijdschrift bevat veel informatie 
voor lezers en leeskringen en verschijnt 4 
keer per jaar. De promotie van het blad, 
waaronder een korte introductie, een 
inhoudsopgave en abonnementsinformatie 
is online beschikbaar op deboekensalon.nl. 
Om te zorgen dat deze informatie goed en 
duidelijk beschikbaar is, is hiervoor een 
uitbreiding op de deboekensalon.nl gedaan 
waarbij de stijl van de website is behouden.

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.


