
ten met de full text elektronische 

tijdschriften waar men vanuit de 

RUG toegang toe heeft, zijn in de 

vernieuwde versie van RUGlinks 

met een aantal extra zoek- en se-

lectiemogelijkheden uitgebreid.

Een belangrijke nieuwe ontwikke-

ling is de mogelijkheid om de tijd-

schriften nu ook op onderwerp te 

kunnen selecteren. Nagenoeg alle 

tijdschriften zijn opgenomen in ze-

ventien hoofdrubrieken en hon-

derden subrubrieken. Doorgaans 

zijn de tijdschriften in verschillen-

de (sub)rubrieken opgenomen. 

Deze onderwerpsindeling is te 

vinden onder het kopje ‘Catego-

ry’ in alle overzichten van de elek-

tronische tijdschriftenlijst.

Verder zijn er nu diverse zoekmo-

gelijkheden ontwikkeld op titel-

woorden, ISSN en uitgever.

Combinaties van zoekopdrachten 

zijn uiteraard ook mogelijk. Zo 

kan men bijvoorbeeld alle elek-

tronische tijdschriften van Else-

vier ScienceDirect selecteren die 

vallen onder de hoofrubriek ‘Che-

mistry’.

Anke Breeuwsma  j . c .breeuwsma@rug.n l

RUGplanner

In het vorige nummer van Pictogram 

was al te lezen dat de RUG eind dit jaar 

een nieuwe elektronische agenda voor 

medewerkers in gebruik gaat nemen: de 

RUGplanner.

Achtergronden van de nieuwe 

elektronische RUG-agenda

Met ingang van 5 december a.s. is 

de RUGplanner beschikbaar voor 

RUG-medewerkers. Medewerkers 

die nu via hun faculteit of dienst 

gebruik maken van een elektroni-

sche agenda, kunnen vanaf deze 

datum geen afspraken meer ma-

ken via hun ‘oude’ agenda. Het is 

de bedoeling dat iedereen daar 

de RUGplanner voor gaat gebrui-

ken. De oude agenda kan nog wel 

tot 1 maart 2006 geraadpleegd 

worden. 

Eén van de hoofdredenen voor 

de invoering van de RUGplanner 

was de steeds groter wordende 

behoefte om via de elektronische 

agenda afspraken te kunnen ma-

ken met collega’s van een andere 

dienst of faculteit. Tot nu toe was 

dat niet mogelijk

Afspraken overzetten

De RUGplanner is beschikbaar 

voor alle RUG-medewerkers met 

een p-nummer (personeelsnum-

mer), ook wel bekend als RUG-

nummer. Dit nummer en het 

bijbehorende wachtwoord wordt 

ook gebruikt voor toegang tot 

andere universitaire voorzienin-

gen, zoals RUGmail. De manier 

waarop de RUGplanner wordt 

aangeboden, kan per universiteits-

onderdeel verschillen. Over het al-

gemeen zal dit in de vorm van een 

icoontje gebeuren, net als de ove-

rige computerprogramma’s. 

Links

• De vernieuwde tijdschriftenlijst en de Citatie Linker zijn 

te raadplegen via de Bibliotheekportal van de RUG:

 www.rug.nl/bibl iotheek/catalogiBestanden/ 

elekTi jdschr/index

• In de zogeheten associatieve links, rechts op deze web-

pagina, staat een directe link naar de Citatie Linker.
<

>

vervolg van pagina 13 > RUGlinks vernieuwd
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Links

• Handleiding RUGplanner 

 www.rug.nl/rc/doelgroepen/medewerkers/rugplanner

• Nieuwe elektronische adresboek RUG: 

 http://webzoeken.rug.nl:8888 

Medewerkers die voor het eerst 

gebruik gaan maken van de elek-

tronische agenda, beginnen met 

een ‘schone lei’. Medewerkers die 

al gebruik maakten van een elek-

tronische agenda, moeten over-

schakelen naar de RUGplanner. 

Met betrekking tot het overzetten 

van afspraken wordt aangeraden 

zo weinig mogelijk oude afspraken 

mee te nemen naar de RUGplan-

ner en nieuwe langetermijn-af-

spraken zoveel mogelijk met de 

RUGplanner, dus na 5 december, 

te maken. Het is wel mogelijk om 

afspraken over te hevelen, maar 

het is een vrij arbeidsintensieve 

en tijdrovende bezigheid.

Privacy

Voor de nieuwe elektronische 

agenda gelden de volgende stan-

daardinstellingen:

• collega’s kunnen de agenda 

raadplegen en een afspraak 

plannen;

• de inhoud van de afspraken is 

niet zichtbaar, alleen de tijdstip-

pen;

• na het boeken van een afspraak 

wordt een e-mail verstuurd;

• de agenda heeft een tijdsinde-

ling van 24 uur.

De standaardinstellingen en toe-

gangsrechten kunnen door de 

medewerker zelf naar eigen wens 

worden aangepast. Het is bijvoor-

beeld mogelijk bepaalde colle-

ga’s meer rechten te geven zodat 

zij ook de inhoud van de afspraken 

Organisatiecodes:

ECO Faculteit Economie 

BDK Faculteit Bedrijfskunde

FWN Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

LET Faculteit Letteren

UMC Faculteit Medische wetenschappen

FIL Faculteit Wijsbegeerte

GMW Faculteit Gedrags- en Maatschappij-

wetenschappen

JUR Faculteit Rechtsgeleerdheid

GGW Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst-

wetenschappen

FRW Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

UFB Facilitair Bedrijf

UOC Universitair Onderwijscentrum Groningen

BUR Bureau van de universiteit

KVI Kernfysisch Versneller Instituut

RKC Rekencentrum

UBG Universiteitsbibliotheek

kunnen zien. Maar het is ook mo-

gelijk anderen minder rechten te 

geven, een voorbeeld daarvan is 

het blokkeren van het maken van 

afspraken door anderen.

Zoekfunctie

De nieuwe elektronische agen-

da zal in de meeste gevallen niet 

veel verschillen van de agenda’s 

die op dit moment in gebruik zijn. 

Hier en daar kunnen er wat ver-

schillen zijn: pictogrammen die er 

anders uitzien of een sneltoets-

combinatie die net iets anders is 

(‘agenda openen’ is bijvoorbeeld 

<Ctrl a>).

Eén van de grootste veranderin-

gen in de nieuwe agenda (en één 

van de hoofdredenen van invoe-

ring) is de mogelijkheid afspraken 

te maken met collega’s van andere 

universiteitsonderdelen. De zoek-

functie is hierdoor een belangrijk 

onderdeel geworden. Het zoe-

ken naar personen kan op basis 

van achternaam, e-mailadres of 

organisatieonderdeel. De univer-

siteitsonderdelen worden net als 

in de nieuwe elektronische adres-

boeken door middel van drie let-

ters aangeduid (zie kader). Naast 

het universiteitsonderdeel wordt 

ook de vakgroep of afdeling van 

de medewerker getoond. Meer 

informatie over het zoeken en de 

werkwijze van de RUGplanner in 

het algemeen is te vinden op de 

website. <
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