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Cursusnieuws

Computercursussen voor de rest 

van het jaar waar u zich nog voor 

kunt opgeven zijn o.a. Office voor  

Secretariaatsmedewerkers (3 och-

tenden verspreid over meerdere 

weken, vanaf 8 november), Excel 

voor gevorderden (5 ochtenden, 

14 t/m 18 november), Beheer van 

de ThuisPC (3 ochtenden, 23 t/m 

25 november), SPSS (4 ochten-

den, 13 t/m 16  december) en Po-

werpoint (3 ochtenden, 14 t/m 16 

december). Meer informatie over 

cursussen is te vinden op de web-

site: www.rug.nl/rc/cursus . 

Hier kunt u zich ook aanmelden 

voor een cursus.

Wilt u op de hoogte gehouden 

worden van het cursusnieuws, dan 

kunt u zich abonneren op de elek-

tronische nieuwsbrief. Aanmelden 

kan via de website: www.rug.nl/

rc/onderwijs/nieuwsbrief .

Draadloos internet

Het draadloos netwerk van de 

RUG is in ontwikkeling. Informa-

tie over de stand van zaken en de 

werkwijze is te vinden via de web-

site: www.rug.nl/rc/draad-

loos . Binnen de gebouwen van 

de RUG is het eveneens mogelijk 

gebruik te maken van Eduroam. 

Hiermee kunnen gebruikers veilig 

en eenvoudig toegang krijgen tot 

het draadloze netwerk van hun ei-

gen instelling evenals wireless net-

werken van andere op SURFnet 

aangesloten instellingen. Meer 

informatie over Eduroam en een 

gebruikersinstructie is te vinden 

op www.surfnetters.nl/ jas/

eduroam .

Voordelige software

Studenten en medewerkers van 

de universiteit kunnen voordelige 

en legale software aanschaffen via 

SURFSPOT. Tot het assortiment 

behoren niet alleen antiviruspro-

gramma’s, besturingssystemen 

en office programma’s, maar ook  

routeplanners, woordenboeken en 

abonnementen op computertijd-

schriften. Kijk voor het complete 

assortiment en actuele aanbiedin-

gen op de website: www.surf-

spot.nl . Toegang tot de winkel 

gaat met studenten- of p-nummer 

en bijbehorend wachtwoord.

UB
RUG-gebruikers die voorheen ge-

bruik maakten van de diensten 

Oprit en STING, konden via deze 

faciliteiten alle bibliotheekbestan-

den (online databases, elektroni-

sche tijdschriften en dergelijke) 

vanaf hun thuiswerkplek raad-

plegen. Nu Oprit en STING zijn 

opgeheven en de bijbehorende 

dienstverlening is overgenomen 

door InterNLnet, zullen deze ge-

bruikers in het vervolg gebruik 

moeten maken van onze algeme-

ne faciliteit voor gecontroleerde 

toegang op afstand tot de infor-

matiebronnen die de RUG in licen-

tie heeft. Dit is de zogenaamde 

Proxy Server. Alleen op deze ma-

nier kan de RUG voldoen aan zijn 

inspanningsverplichting om al-

leen geautoriseerde gebruikers 

toegang te geven tot informatie-

bronnen in licentie.

• Meer informatie over de Proxy 

Server:

 www.rug.nl/bibl iotheek/

catalogibestanden/elek-

bestanden/proxy/index

• Om toegang via de Proxy Server 

gemakkelijker te maken, heeft 

de Bibliotheek een zogeheten 

bookmarklet ontwikkeld. Deze 

is met enkele muisklikken te in-

stalleren, waarna u weer ‘auto-

matisch’ toegang heeft tot alle 

bestanden.

 Deze bookmarklet installeren: 

http://eb.ub.rug.nl/

proxy.html

De Staatscourant en het Staasblad 

zijn de officiële media waarin de 

nieuwe wetten en regels van de 

overheid worden gepublcieerd. 

Sinds Prinsjesdag 2005 is er een 

nieuwe service waarin deze offi-

ciële besluiten ook te vinden zijn: 

de website www.bekendmaking.

nl. De website wordt dagelijks 

geactualiseerd. De publicaties zijn 

gerangschikt naar 18 beleidster-

reinen. Elk document is voorzien 

van een digitale handtekening die 

de authenticiteit garandeert.

Op de website van de Raad van 

State is sinds kort een databank 

gestart met alle adviezen die de 

Raad na 1 januari 2003 heeft uit-

gebracht en openbaar gemaakt. 

Ook de reacties van de regering 

op die adviezen, de zogeheten 

Nadere Rapporten, zijn met de 

volledige tekst te lezen.

De ongeveer 1100 bestanden die 

momenteel in de databank zijn 

opgenomen, zijn doorzoekbaar 

op trefwoord.

• www.bekendmaking.nl

• www.raadvanstate.nl

Wetten, regelgeving en adviezen online

Bestanden te bekijken via de Proxyserver
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