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Secretariaat

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

kers. 

RC Servicedesk

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 

uur

zaterdag 10.00 – 18.00 uur

tel. (050) 363 32 32

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

kers van de diensten van het RC, 

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

beldienst.

RC Servicecentrum

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Levering diverse IT-diensten, com-

puter-apparatuur, programmatuur 

en boeken aan de verschillende uni-

versiteitsfaculteiten, medewerkers, 

studenten en diverse onderwijsin-

stellingen in Noord-Nederland.

Visualisatiecentrum

maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 

uur

Productie van computeranimaties 

en andere visualisatietoepassingen.

Universiteitsbibliotheek
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9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibl iotheek

e-mail: info@ub.rug.nl
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• Elektronische Bibliotheek (catalogi 

en computerbestanden) en het Bi-

bliografisch Centrum; Tijdschrif-

tenzaal en Vakstudiezalen 

maandag t/m donderdag 08.30 

- 22.00 uur; vrijdag 08.30 - 17.30 

uur; zaterdag en zondag 10.00 - 

17.00 uur.

• Uitleenbureau

maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag 

10.00 - 12.30 uur.

• Zaal Oude en Kostbare Werken/  

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag 

08.30 - 17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universi-

teitsbibliotheek kan de Catalogus 

worden geraadpleegd, met daarin 

het hele bezit van alle universitaire 

bibliotheken: 

www.rug.nl/bibl iotheek
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Award

Om de universitaire gemeenschap bewuster te maken van 

ICT en veiligheid kent de RUG sinds vorig jaar de Security 

Award. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon 

of een groep die zich volgens een jury op een originele, 

creatieve en stimulerende wijze heeft ingezet voor de 

verdere verspreiding van ICT-security binnen de RUG. 

Op de cover van Pictogram ziet u de trotse winnaars 

van de Security Award 2004: Bas Keur en Marije de Vink 

namen op 4 november j.l. de beker in ontvangst. Deze 

twee rechtenstudenten kregen de prijs voor het onderzoek 

dat zij in het kader van het vak Computercriminaliteit 

uitvoerden naar de beveiliging van databestanden en de 

veilige en authenticeerbare uitwisseling van e-mail onder 

computergebruikers. De jury sprak haar waardering uit 

voor de actualiteit en relevantie van het onderzoek voor de 

gehele universitaire gemeenschap.

Wat bleek? We zijn wel op de hoogte van de risico’s 

omtrent het gebruik van internet, maar we doen er niet 

veel mee. We  maken bijna geen gebruik van encryptie of 

digitale handtekeningen om informatie te beveiligen of 

authenticeren. Eigenlijk wisten we dit al, maar het kan geen 

kwaad om het nog maar eens te zeggen. Vooral omdat uit 

het onderzoek ook naar voren kwam dat de belangstelling 

voor de mogelijkheden om informatie op veilige wijze uit te 

kunnen wisselen, er wel degelijk is! 

De studenten doen nog een stapje verder en geven door 

middel van een aantal juridische publicaties aan dat op 

iedereen de zorgplicht rust om informatie die in hun 

computer is opgeslagen en die vanuit hun computer wordt 

gestuurd, goed te beveiligen. Dat dit besef juist in de 

juridische wereld zelf nog niet helemaal is doorgedrongen, 

werd dit najaar bewezen door het rumoer rondom de 

‘afgedankte’ pc van officier van justitie Tonino (zie ook de 

bijdrage van security manager Frank Brokken in het vorige 

nummer van Pictogram).

De nieuwe RC-stoomcursus ‘Hoe zet ik mijn pc bij het 

grofvuil?’ komt dus in ieder geval voor één persoon te laat… 

De rest kan in de rubriek ‘Mededelingen’ van dit nummer 

terecht voor meer informatie over deze nieuwe cursus.
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