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D e zogenaamde Xafax-kaartjes met 

daarop een tegoed voor het printen, 

scannen en kopiëren zijn al jarenlang een ver-

trouwd beeld binnen de universiteit. De kaartjes 

worden bij verschillende balies verspreid over 

de universiteit verkocht. Het tegoed staat op de 

kaart en wordt afgewaardeerd bij gebruik. 

Aan dit systeem komt dit jaar een einde omdat 

het CIT samen met het Facilitair Bedrijf een nieuw 

betaalsysteem gaat invoeren: Equitrac. De Xafax-

kaartjes gaan hierdoor langzaam maar zeker uit 

het dagelijkse beeld verdwijnen: vanaf 1 januari 

a.s. zullen alle Xafax-kastjes worden verwijderd.

Opwaarderen netwerktegoed
Bij het nieuwe systeem wordt gebruik gemaakt 

van een tegoed dat de studenten via internet 

kunnen opwaarderen. Het tegoed staat dus niet 

langer op een kaart, maar op een beveiligde ser-

ver in het netwerk. Opwaarderen van het tegoed 

kan via iDeal en de creditcards van Mastercard 

en Visa. Wanneer de studenten hun tegoed voor 

de eerste keer gaan opwaarderen, ontvangen ze 

een starttegoed van € 0,70.

Koppelen
Het tegoed is gekoppeld aan het computerac-

count van de student; om te kunnen printen, 

scannen of kopiëren, dient de student zijn 

of haar account in te voeren. Het maken van 

afdrukken gaat sneller door het account te 

koppelen aan een eigen chippas, zoals de OV-

chippas. Dit is een eenmalige actie, daarna kan 

met de pas via een kaartlezer worden geprint, 

gescand en gekopieerd. Het bedrag wordt dan 

automatisch van het tegoed afgeboekt. 

Follow You
Voor het printen wordt een nieuwe techniek 

ingevoerd met de naam Follow You. Studenten 

printen dan niet langer naar een specifieke 

printer maar naar het netwerk. Het printen kan 

dan op een willekeurig studentenafdrukappa-

raat gebeuren. Dit voorkomt wachttijd bij een 

afdrukapparaat. Als een apparaat bezet is, gaat 

de student(e) naar een onbezette printer.

Stapsgewijs
Equitrac wordt stapsgewijs ingevoerd. In sep-

tember is het systeem als eerste bij de facul-

teiten Economie en Bedrijfskunde en Ruimte-

lijke Wetenschappen in gebruik genomen. De 

overige faculteiten zullen zo spoedig mogelijk 

volgen. 

Tot en met 31 december 2011 blijft het moge-

lijk om gebruik te maken van het oude systeem 

met de tegoedkaarten van Xafax. 

Na 31 december 2011 worden de Xafax-

kastjes weggehaald. Er worden geen tegoeden 

van Xafax-kaartjes terugbetaald, het is dus zaak 

voor studenten om de Xafax-kaarten voor 31 

december 2011 op te maken!  <

• Meer informatieover Equitrac: www.rug.nl/equitrac

P e t e r  v a n  L a a r h o v e n  / p . r. v a n . l a a r h o v e n @ r u g . n l

RUG introduceert nieuw betaalsysteem 
afdrukken voor studenten

Equitrac: printen, 
scannen, kopiëren? 
Eerst opwaarderen!

Generaties studenten hebben 

het tijdens hun studie gebruikt: 

de tegoedkaartjes om mee te 

kopiëren - en later kwamen 

daar het printen en scannen bij. 

Binnenkort gaat dit veranderen. 

Er komt een nieuw modern 

systeem waarbij studenten hun 

tegoed vanaf een computer of 

mobiel kunnen kopen en het 

tegoed voor gebruik kunnen 

aanspreken met een eigen pas.


