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Wat is er nieuw in Windows en 

Office XP? Wat is bijvoorbeeld 

een task pane, wat is een smart 

tag? Verandert er veel in de ma-

nier van werken? De verschillen in 

Windows onttrekken zich voor een 

groot deel aan het oog van de ge-

bruiker. Toch zijn er ook in het ui-

terlijk verschillen aangebracht die 

meer dan cosmetisch zijn en de 

bediening soms aanzienlijk kun-

nen vereenvoudigen.

Het RC biedt een inleiding met 

een demonstratie over de over-

gang naar Windows XP/Office XP. 

Tijdens de demonstratie ligt de 

nadruk op de nieuwe voorzienin-

gen in Office XP. De demonstratie 

duurt circa een uur en is binnen de 

RUG kosteloos voor een publiek 

van ten minste tien personen. 

Wanneer u niet de beschikking 

heeft over een zaal kan de demon-

stratie desgewenst ook in de Zer-

nikeborg plaatsvinden.

Bij de demonstratie is tegen kost-

prijs (vijf euro) een boekje (ca. 

zestig pagina’s) te koop waarin 

de verschillen voor Windows en 

Office (Word, Excel, Access, Po-

werpoint en FrontPage) worden 

uiteengezet en toegelicht. 

www.rug.nl/rc/onderwijs/cursusaanbod/demonstraties

Login&Win

SURFSPOT.NL is de webwinkel 

waar studenten en medewerkers 

onder het motto ‘Legale software 

voor een illegale prijs’ tegen lage 

tarieven software kunnen aan-

schaffen. Bijvoorbeeld anti-virus-

software, Macromedia-artikelen, 

Microsoft Office-pakketten, Win-

dows XP enz. Het betreft com-

plete, legale licenties. In het 

algemeen kosten softwarepak-

ketten nog geen € 20.

In april wordt gestart met een 

prijsvraag waar 2.000 euro mee 

te verdienen valt. Om kans te ma-

ken op dit bedrag, worden deel-

nemers uitgedaagd om de meest 

originele ‘illegale prijs’ te beden-

ken. De inzendingen worden door 

een jury beoordeeld op originali-

teit en de meeste originele prijs 

wordt beloond met een geldprijs 

van 2.000 euro (cash). Meedoen 

kan via de website www.surf-

spot.nl . Hier is ook meer infor-

matie over de Login&Win-actie te 

vinden.

Laat je niet pakken!

Met een website, affiches, free-

cards en een e-card worden stu-

denten en medewerkers de 

komende maanden gewezen op 

maatregelen om hun pc te be-

schermen. SURFnet heeft hier-

voor de landelijke campagne ‘Laat 

je niet pakken!’ ontwikkeld.

Ook verschijnt in het kader van de 

campagne een test op de websi-

te waarmee op een veilige en 

eenvoudige manier kan worden 

getest of je virusscanner naar be-

horen werkt. 

De campagne ‘Laat je niet pak-

ken!’ is totstandgekomen op ini-

tiatief van enkele universiteiten 

en hogescholen. De overlast die 

onderwijs- en onderzoeksinstel-

lingen ondervinden van virusuit-

braken en internetwormen stijgt 

gestaag, zeker nu veel mensen 

vanaf thuis bij het instellingsnet-

werk kunnen komen. Deze over-

last kan grotendeels worden 

voorkomen door het nemen van 

eenvoudige maatregelen zoals 

het regelmatig doen van updates. 

Meer informatie over de campag-

ne is ook te lezen in de helpdesk-

rubriek en de security-bijdrage 

van Frank Brokken. 

www.laatjenietpakken.nl
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