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Van a naar beter

Werken aan 

de infrastructuur

Een ‘update’ met betrekking tot de  

(her-)inrichting van de werkplekken van 

studenten en medewerkers die toegang geven 

tot de universitaire ICT-voorzieningen.

@
universitaire onderdeel dat op de 

nieuwe mailvoorziening overgaat, 

zal het Bureau van de Universiteit 

zijn. De Bureaumedewerkers zul-

len dus de spits afbijten. Daarna 

volgen de faculteiten en overige 

diensten.

De nieuwe mail-voorziening houdt 

in dat u webmail krijgt en dat u 

met uw universitaire username en 

password in zult kunnen loggen. 

Tevens worden er om de nieuwe 

mailvoorziening uiteraard allerlei 

geavanceerde spam-bestrijdings-

programma’s heen gebouwd. Zo-

dra uw faculteit aan de beurt is, 

zult u daar uitgebreid over inge-

licht worden. En hier in Pictogram 

zullen we voor u bijhouden hoe de 

invoering aan het Bureau en de fa-

culteiten verloopt.

En de universitaire werkplek voor 

medewerkers, hoor ik u nu vra-

gen? Geldt voor medewerkers 

na invoering van de universitaire 

mail niet hetzelfde als wat er voor 

studenten geldt? Namelijk dat ze 

twee computeraccounts hebben?! 

Eén voor de mail, de UB-voorzie-

ningen, het Keuzemodel arbeids-

voorwaarden, enzovoorts, en één 

voor het facultaire netwerk? 

Ja, inderdaad, dat heeft u goed 

gezien. Er wordt daarom ook 

hard gewerkt aan het ontwerp en 

de inrichting van een universitaire 

werkplek voor personeel. Vooral 

bij de faculteiten Bedrijfskunde, 

Economie en Ruimtelijke Weten-

schappen. Maar daarover meer in 

het volgende nummer.

De studenten aan de RUG krijgen 

op dit ogenblik nog altijd twee 

computeraccounts: één van de 

faculteit, waarmee ze kunnen in-

loggen op de facultaire werkplek 

en waarmee ze facultaire appli-

caties kunnen opstarten; en één 

van de universiteit, waarmee ze 

onder andere hun e-mail, Nestor, 

Progress, en Surfspot kunnen be-

naderen. Voor studenten is dat 

uiteraard verwarrend. Waarom is 

dat nu nodig: twee computerac-

counts? Ook voor de faculteiten 

en de RUG is dit een onwenselij-

ke toestand. Iedereen kan op zijn 

klompen aanvoelen dat het niet 

erg efficiënt is om twee studen-

tenaccounts bij te houden.

Studentenwerkplek

Vandaar dat er al enkele jaren ge-

experimenteerd wordt met proef-

opstellingen die het mogelijk 

maken om voor de gehele univer-

siteit één gestandaardiseerde stu-

dentenwerkplek aan te bieden. 

Zeer in het bijzonder de faculteit 

Medische Wetenschappen en de 

faculteit Wiskunde en Natuurwe-

tenschappen hebben zich erg in-

gespannen om een configuratie te 

ontwikkelen met behulp waarvan 

deze werkplek gerealiseerd kan 

worden.

Deze inspanningen hebben resul-

taat gehad. Alle technische pro-

blemen die de invoering van een 

universitaire studentenwerkplek 

in de weg stonden, zijn uit de 

weg geruimd. Alleen, tja, daar-

mee is die universitaire werkplek 

er natuurlijk nog niet. Daarvoor 

zijn eerst investeringen nodig in 

apparatuur en programmatuur, 

vervolgens allerlei werkzaamhe-

den binnen de faculteiten om de 

werkplekken om te zetten en last 

but not least: een goede univer-

sitaire werkplekbeheerorganisa-

tie. Kortom: een goed doordacht 

projectplan en een projectbudget. 

Vooral dat laatste is in deze tijden 

van toenemende krapte niet een-

voudig meer. 

Maar dat eerste is er nu. Er is een 

goed projectplan, inclusief een 

schatting van de kosten. Alle IT-

hoofden van alle faculteiten staan 

achter het plan en nu het er een-

maal is hebben ze liever dat het 

vandaag wordt uitgevoerd, dan 

dat het morgen gebeurt. Over 

het plan en het budget wordt op 

het ogenblik dat u dit leest bin-

nen de hogere kringen van de uni-

versiteit overlegd. In de volgende 

Pictogram vertellen we u er meer 

van.

Bureaumedewerkers

Het project e-mail voor mede-

werkers is een fase verder. In de 

vorige Pictogram konden we mel-

den dat de beslissingen over de 

projectorganisatie en de financie-

ring genomen waren. Het eerste 
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