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Helpdesk is een vaste 

rubriek waarin vragen en 

problemen met betrekking 

tot computergebruik 

worden behandeld.

Adressenbeheer in Outlook 

Express

Naar aanleiding van de nieuwe 

RUGmail-voorziening deze keer 

aandacht voor het adressenbe-

heer in Outlook Express (versie 6). 

RUGmail zoekt adressen op basis 

van het LDAP-protocol. Dit kan in 

Outlook Express op de volgende 

wijze ingesteld worden:

• Klik in het menu op 

Tools>Accounts. In het Internet 

Accounts-venster klikt u rechts 

bovenaan op Add>Directory 

Service.

• De Internet Connection Wizard 

wordt opgestart.

• In het eerste venster vult u de 

naam van de LDAP-server in: 

dsa.rug.nl .

• My LDAP server requires me to 

log on vinkt u niet aan.

• Klik op Next. 

 In dit wizard-venster specificeert 

u of Outlook Express de ge-

bruikte adressen in een bericht 

telkens moet verifiëren wanneer 

u een bericht verstuurt.

• Selecteer Nee, klik Next> Finish. 

Nu ziet u het Internet Account-

venster met onder Directory 

Service de RUG LDAP-server.

• Selecteer dsa.rug.nl  en klik 

op Properties.

• Ga naar het tabblad Advan-

ced. Vul in onder search base: 

o=Rijksuniversiteit Groningen, 

c=NL 

• Klik op OK>Close. 

Meer informatie: 

www.rug.nl/rc/onderwijs/handleidingen/migratieNaarRugmail .pdf

U kunt nu RUG-adressen zoeken in 

Outlook Express:

• Via het menu Edit>Find>People 

of klik op Addresses en Find 

People.

• Vul een naam in en selecteer de 

juiste persoon.

• U kunt de persoon toevoegen 

aan uw adresboek.

• Wilt u de persoon mailen, klik 

dan met de rechtermuis op 

de geselecteerde persoon 

of het e-mailadres en daarna 

Action>Send Mail.

te maken wel wat efficiencywin-

sten kan gebruiken. De formele 

reorganisatie hobbelt wat achter 

deze revolutie aan, maar heeft nu, 

met de melding, toch ook duide-

lijk vorm en snelheid gekregen. 

Uiterlijk 2007 kortom heeft de 

RUG een nieuw, servicegericht, 

efficiënt ICT-centrum, dat voor ie-

dereen aan de RUG, student en 

medewerker, de ICT-voorzienin-

gen verzorgt.

Werk in uitvoering kan voortijdig 

aangeboden worden en binnen 

een afgerond project kunnen al-

tijd nog tikfouten gecorrigeerd 

worden. Daarnaast kan ook voort-

durend gesleuteld worden aan 

vorm en vormgeving, aan blader-

mogelijkheden of aan verfijnin-

gen van zoekopties. In de digitale 

schaduwwereld blijft niets zoals 

kunnen elke dag en ter stond wor-

den doorgevoerd. Daartegenover 

staat dat de vormgeving in al die 

jaren nauwelijks gewijzigd is en 

sober blijft. De hoofdtoegang tot 

de lemmata is nog altijd via alfa-

betische lijsten. Inmiddels is er wel 

een venster bijgekomen met een 

full-textzoekfunctie door de ge-

hele site. Maar toch, de vormge-

ving blijft herinneren aan de wijze 

van presenteren uit de begintijd 

van het internet. Een compliment 

voor de medewerkers van Verlag 

Traugott Bautz, die zich niet over-

geven aan modegrillen in vormge-

ving en de inhoud voorop blijven 

stellen. Ze bieden een fantastisch 

digitaal product in een sobere, in-

middels klassieke presentatie.

Links

• www.kirchenlexikon.de

• www.bautz.de

In de digitale schaduwwereld gaan de 

ontwikkelingen razendsnel. Terwijl een boek 

eenmaal gedrukt helemaal vastligt en naar 

vorm en inhoud niet kan veranderen, geldt 

voor digitale bestanden zoals die via internet 

worden aangeboden dat deze continu kunnen 

worden aangevuld en bijgesteld.

Link

• Meer informatie over de stand van zaken van 

de ICT-reorganisatie is te vinden op 

 www.rug.nl/medewerkers/ictc

het was. Niet alleen de inhoud, 

maar ook de vormgeving kan naar 

de eisen van de mode aangepast 

worden.

Digitale kerkgeschiedenis

Mijn favoriete site op het gebied 

van de kerkgeschiedenis is die van 

het Biographisch-Bibliographis-

ches Kirchenlexikon. Het gaat om 

een biografisch naslagwerk dat op 

papier een veeldelig boekwerk is 

en door de uitgever onder een 

degelijke maar zeer eenvoudige 

vormgeving wordt uitgegeven, 

maar bij geen enkele particulier 

thuis zal staan. Door auteurs wordt 

het via vrijwillige bijdragen conti-

nu aangevuld en het is – o wonder 

– via de site van de uitgever we-

reldwijd gratis te raadplegen.

Kortom, dit hele project, dat al 

vanaf 1986 loopt, wordt gedra-

gen door goedwillend enthousias-

me. Indien u als lezer en gebruiker 

tot de ontdekking komt dat van 

een bepaalde persoon nog geen 

lemma bestaat, dan wordt u vrien-

delijk uitgenodigd om zo mogelijk 

zelf deze bijdrage aan te leveren. 

De lemmata lopen uiteen in leng-

te en detaillering, wat natuurlijk 

onvermijdelijk is bij zoveel idea-

lisme. Maar desondanks blijft het 

deutsch gründlich.

Modegrillen

Inhoudelijk ondergaat de BBKL 

dus het ritme van de digitale pols-

slag: aanvullingen en correcties 
<

<

nisatie wat sneller zou gaan. Want 

op het ogenblik bestaat de situa-

tie dat de wereld op de werkvloer 

in sneller tempo veranderd wordt 

dan de wereld in de overleg- en 

besluitvormende organen. 

De reorganisatiecommissie is zich 

van deze situatie goed bewust. Ze 

is echter niet van plan het overleg 

met het personeel en de bonden 

te gaan forceren. Ze zal de veran-

deringen die op dit ogenblik in de 

praktijk al plaatsvinden een vorm 

geven die in overeenstemming is 

met de reeds genoemde rechten 

van alle betrokken medewerkers. 

Dit houdt in dat alle projecten en 

alle beheerorganisaties die op dit 

ogenblik ingericht worden, voor-

lopig zijn. Pas in de fase van het 

personeelsplan zullen deze orga-

nisaties hun definitieve vorm krij-

gen, in die zin dat duidelijk wordt 

welke medewerkers welke posi-

ties bezetten.

UMCG

Helaas is dit – laten we maar zeg-

gen: het ICTC van de twee snel-

heden – niet de enige complicatie 

waarmee de reorganisatiecom-

missie te maken heeft. Parallel 

aan de ICT-reorganisatie speelt 

zich ook een reorganisatie van 

de Faculteit der Medische We-

tenschappen af. Het is u wellicht 

niet ontgaan dat de faculteit en 

het Academisch Ziekenhuis geza-

menlijk zullen opgaan in het nieu-

we Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG) en dat is na-

tuurlijk ook een reorganisatie.

Het gevolg daarvan is, dat de ICT-

medewerkers van deze faculteit 

in principe aan twee reorganisatie 

processen tegelijk blootgesteld 

zouden worden. Dat leek ieder-

een iets teveel van het goede. 

Het zou beter zijn, als eerst van 

alle ICT-medewerkers bij deze fa-

culteit vastgesteld zou worden of 

ze bij de RUG blijven werken of 

bij het UMCG komen. Als dat ge-

beurd is, is duidelijk onder welke 

reorganisatie ze vallen.

Om deze reden is met het LO af-

gesproken dat de faculteit Medi-

sche Wetenschappen voorlopig 

buiten de ICT-reorganisatie ge-

houden wordt, totdat de gewens-

te duidelijkheid over de positie 

van ieder personeelslid verkregen 

is. De bonden in het LO zijn hier-

mee akkoord gegaan, op voor-

waarde dat die duidelijkheid zo 

snel mogelijk gegeven wordt. Zo 

snel mogelijk? Wat is dat? Uiter-

lijk eind september, begin okto-

ber dient de indeling in RUG en 

UMCG ICT-ers gemaakt te zijn. Er 

is op dit ogenblik een Stuurgroep 

bezig de taken te bestuderen die 

deze medewerkers verrichten in 

de hoop zo vast te kunnen stellen, 

wie werk doet dat onderwijs en/of 

onderzoek gerelateerd is en wie 

werk doet dat binnen het UMCG 

komt te liggen.

Revolutie

Zover is op dit ogenblik de reor-

ganisatie ICT gevorderd. Om het 

in een paar zinnen samen te vat-

ten: de technische omwenteling is 

begonnen en krijgt steeds meer 

snelheid. De studenten en me-

dewerkers van de RUG hebben 

allemaal RUGmail gekregen, ie-

dereen heeft een centraal compu-

teraccount (username-password), 

dat kan binnenkort behalve voor 

de Mail, ProGRESS en Nestor ook 

voor toegang tot het lokale net-

werk gebruikt gaan worden. Dat 

zijn allemaal veranderingen die tot 

voor kort ondenkbaar leken, maar 

die nu plaatsvinden, alsof het de 

gewoonste zaak van de wereld is.

Ondanks het feit dat geen ICT-er 

als gevolg van deze ontwikkelin-

gen of als gevolg van de reorga-

nisatie zijn baan zal verliezen, zal 

de efficiencywinst van deze tech-

nische herstructurering groot zijn, 

wat plezierig is voor de RUG, die 

dankzij de niet aflatende pogin-

gen van al onze  regeringen (de 

huidige, de vorige en de volgende 

ongetwijfeld ook) om het weten-

schappelijk onderwijs goedkoper 
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