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Eigenaar van BSL, Martyn Simpson, heeft door heel 
Europa gewerkt aan internationale ontwikkelprojecten, 
en heeft IT teams helpen opzetten van Istanbul tot 
Stockholm. Hij spendeerde de helft van het jaar in 
vliegtuigen en realiseerde zich plots dat er meer was in 
het leven. Dat hij, naast een plek van thuiskomen, ook 
behoefte had aan een eigen stek, een eigen bedrijf.

We schrijven 1992 als de geboren Engelsman neerstrijkt 
in Maarssen, en van daaruit met succes een 
softwarehuis start. Een bedrijf dat zich specialiseert in 
de ontwikkeling en realisatie van unieke en 
vernieuwende applicaties voor Windows, Apple, UNIX 
en het Internet. BSL, zoals hij zijn bedrijf noemt, wordt 
in korte tijd dé trendsetter op het gebied van zeer 
hoogwaardige software en multimedia 
databankoplossingen. Oplossingen gesneden op maat 
van de klant. En daarmee is BSL zo onderscheidend dat 
succes niet uit kan blijven. Grote multinationals zoals 
ABN AMRO, PricewaterhouseCoopers, het Financieele 
Dagblad en vele anderen halen hun logistieke 
oplossingen bij The Bright Side of Life.

De wereldberoemde melodie van Monty Python 

dient sinds enkele jaren als boegbeeld  voor een 

zeer succesvolle onderneming in het ontwikkelen 

van vernieuwende multimedia database 

producten. De ‘Bright Side of Life’, kortweg BSL, 

gelegen aan de Corridor 21G in Breukelen, heeft 

een zeer optimistische kijk op informatie. In het 

bijzonder voor de opslag, het beheer en het (her)

gebruik van foto’s, geluid, digitale documenten en 

andere multimedia bestanden.

The Bright Side of Life Computer Consultancy voor 

intelligente software oplossingen. 

BSL Computer ConSuLtanCy BV

‘Always Look On The  
       Bright Side of Life’



Overzichtelijke archivering
De hamvraag bij bedrijven als de ANP Nieuwsdienst, 
waar dagelijks een enorme stroom aan nieuwsberichten 
en foto’s binnenkomt, is “hoe verwerk ik die enorme 
stroom tot snel toegankelijke en gemakkelijk 
oproepbare informatie?”. ‘Overzichtelijk archiveren’ en 
‘snel kunnen terugvinden’ zijn dan de sleutelwoorden. 
Hoe bouw je een fotoarchief zo op, dat een redacteur 
binnen enkele seconden de meest ideale foto bij dat ene 
artikel kan vinden? Hoe verspreid je nieuwsberichten 
op het internet zodanig dat de klanten van het ANP de 
laatste berichten direct in hun browser kunnen lezen? 
Het is niet gemakkelijk om daar een oplossing voor te 
vinden. Martyn Simpson zegt hierover: “daarvoor is het 
nodig dat je een optimistische kijk op informatica hebt. 
Sinds 1992 ontwikkelt BSL maatwerk software op basis 
van intelligente en krachtige modules, waardoor 
informatie van velerlei soort en omvang heel 
overzichtelijk en toegankelijk kan worden opgeborgen”.

Vergaarbak
Martyn Simpson: “Neem als voorbeeld het 
beeldmateriaal afkomstig van persbureaus uit de hele 
wereld. Dat wordt door ons via zogenaamde lnvoer 
Servers verwerkt en geïndexeerd. Elk beeld wordt zo 
opgeslagen dat het, voorzien van informatie en 
herkenningswoorden, heel snel en op diverse manieren 
kan worden teruggevonden. Verder wordt het ook zo 
beschermd dat alleen diegene toegang heeft tot de 
beelden die ook het eigendomsrecht heeft. Dat geldt 
trouwens voor alle systemen van BSL: ze bieden 
uitstekende toegankelijkheid binnen een duidelijk en 
overzichtelijk opbergsysteem, maar zijn daarnaast goed 
afgeschermd voor oneigenlijk gebruik of toegang door 
mensen die geen toegang hebben”.

Schoenendoos
Martyn Simpson: “We kennen allemaal nog wel de 
oude schoenendoos van vroeger, waarin alle 
familiefoto’s werden verzameld. Mensen moesten de 
hele doos op z’n kop zetten om een foto terug te 
vinden. Dat zou ook gebeuren als je niet zorgt voor een 
overzichtelijke archivering. Het opzoeken van teksten, 

foto’s of andere informatie zou enorm veel tijd vergen 
en men zou verdrinken in het enorme aanbod. Wat wij 
nu doen is eigenlijk niets meer dan die schoenendoos 
zo ordenen dat de inhoud gemakkelijk en direct 
toegankelijk is. Maar daarnaast zorgen we ook nog dat 
de schoenendoos alleen maar toegankelijk is voor die 
mensen die de rechten hebben om in die doos te 
snuffelen. Eigenlijk heel simpel. Meer en meer krijgen 
wij klanten die profiteren van onze kennis op het 
gebied van ‘asset management’, want veel klanten 
hebben behoefte aan een systeem waarmee ze al hun 
belangrijke bronmateriaal kunnen archiveren, beheren 
en hergebruiken - en dan spreken we niet alleen over 
foto’s: brochures, PDF documenten, multimedia 
materiaal en tekstrapporten behoren allen tot de 
mogelijkheden”.  

Effectiviteit
We noemden als voorbeeld het ANP. Maar er zijn veel 
meer voorbeelden te noemen van bedrijven, stichtingen 
en organisaties die behoefte hebben aan een dergelijke 
overzichtelijke archivering van informatie.  
De Centrale Recherche lnformatiedienst is er één van. 
Of de Nederlandse Politie, voor wie BSL twee landelijke 

“ We kennen allemaal nog Wel 
de oude schoenendoos van 
vroeger Waarin alle 
familiefoto’s Werden 
verzameld.”

“die pioniersrol is kenmerkend voor ons bedrijf”
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beeldarchiefsystemen ontwikkelde. En NBD|Biblion, de 
dagbladen van de Perscombinatie (nu Persgroep),  
PricewaterhouseCoopers, ABN AMRO, de Postbank, ING, 
NIOD, het European Space Agency en verschillende 
ministeries. Gerenommeerde namen, die alles zeggen 
over de kwaliteit van de producten van BSL. Verder 
voerde BSL een aantal Oracle projecten uit voor de 
opslag, distributie en het oproepen van multimedia 
informatie met het oog op real-time publishing. 

Hiertoe behoren o.a. een internationaal beelddatabank 
systeem voor musea en beeldarchieven door heel 
Europa (Van Eyck). BSL ontwikkelde ook de website 
van de Postbank/ING, waarin alle foto’s, brochures, 
campagnematerialen en andere grafische producten  
opgeslagen en gemakkelijk terug te vinden zijn. Ook 
NBD|Biblion werd door BSL voorzien van een 
geavanceerd productiesysteem. Met behulp van dit door 
BSL ontwikkelde systeem levert NBD|Biblion wekelijks 
aanschafinformatie aan bibliotheken door heel 
Nederland. Deze media-informatie wordt door de 
bibliotheken gebruikt om te beslissen of een boek, DVD, 
CD of ander medium aangekocht wordt.

Toegankelijk
Een demonstratie. Enthousiast neemt Martyn Simpson 
plaats achter de PC. Het beeld wordt gevuld met een 
groot aantal foto’s van de fraaie Russische tennisster 
Maria Sharapova. “Ik zal je een voorbeeld geven.  

Deze beelden worden overgeseind vanuit de hele wereld 
en dienen morgen de kranten te sieren. Doordat wij die 
foto’s opslaan, rangschikken en er ter zake doende 
tekstinformatie aan meegeven, kunnen de 
krantredacteurs met één druk op de knop een groot 
aantal beelden van de Russin oproepen en snel tot de 
beste keuze komen. Je moet je voorstellen dat een krant 
dagelijks wel 2000 à 3000 foto’s binnen kan krijgen. 
Daarvan worden er dagelijks ongeveer 20 in de krant 
geplaatst. Aan ons de taak om de redacteuren snel 
toegang te geven tot die beste foto’s”.

Betrouwbaar
“Maar” zegt Martyn Simpson, die als eerste met dit 
soort computersystemen op de Nederlandse markt 
verscheen: “grote partners betekenen ook grote 
verantwoordelijkheden. Deze systemen moeten wel 
uitermate betrouwbaar zijn.  

Ze dienen 24 uur per dag, 7 dagen per week hun werk 
te doen. Ze mogen niet uit de lucht gaan. En juist 
vanwege de betrouwbaarheid van deze systemen heeft 
ons bedrijf de afgelopen jaren zoveel grote klanten 
gewonnen. Grote klanten stellen vaak specifieke eisen 
aan een nieuw systeem en daarom maakt BSL systemen 
op maat, toegespitst op de wensen van de klant. Want je 
begrijpt dat er aan een nieuws- en fotosysteem volledig 
andere eisen worden gesteld dan aan een museum 
archief”.

Kennis
Martyn Simpson: “Wij zijn een relaxed bedrijf, met 
enorm veel kennis in huis, maar zeker ook een hele 

“aan ons de taak om 
de redacteuren snel toegang 
te geven tot die foto’s”
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bijzondere sfeer onder de medewerkers.  
De medewerkers van BSL zijn werkelijk van alle 
markten thuis. Van programmeren tot webdesign, alles 
doen we intern. We hebben een klein team, maar op 
hun terrein zijn het wel allemaal vakmensen.  
Mensen die met hart en gedegen vakkennis elke 
opdracht tot in de perfectie uitvoeren. De inzet en 
motivatie en de enorme betrokkenheid van de 
medewerkers kan ik alleen maar toejuichen.  
Daarom past ook niet iedereen zomaar in dit team. 
Maar de goede naam die we hebben opgebouwd willen 
we iedere dag waarmaken. Dat zorgt voor extra druk, 
maar is tevens een bijzondere uitdaging die we met z’n 
allen steeds weer graag aangaan”.

Gedrevenheid
“Toen ik bijna twintig jaar geleden begon, was deze 
zaak bedoeld als een eenmanszaak. Maar met de komst 
van grote klanten kan dat niet meer. Toch blijft dit een 
uitzonderlijk bedrijf. Want nieuwe mensen moeten 
vooral een uitdaging zien in dit werk. Daarom werken 
we heel graag met jonge mensen. Zij krijgen hier de 
ruimte en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. 
Ons motto is: ‘samen groeien naar de top!’ Wij maken 
elkaar groot, door teamgeest, enthousiasme, kennis en 
gedrevenheid. Die vonk van enthousiasme slaat over op 
de anderen. Daardoor kunnen we als team dingen doen 
die anderen niet kunnen. Ik ben dan ook zeer trots op 
dit team” aldus Martyn Simpson.  
“Door hen is het mogelijk te wedijveren met de besten,  
door hen kunnen we die grote bedrijven als klanten 
binnen halen. Maar ook binnen houden”. In de 
deuropening kijkt hij om en benadrukt nogmaals:  
“ik ben zeer trots op dit team!”
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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


