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Phishing scam: gegevensdiefstal

Bij de universiteit hebben zich de laatste maanden een aantal pogingen 

tot diefstal van accountgegevens (phishing scam) voorgedaan. Verschil-

lende medewerkers en studenten van de RUG ontvingen een e-mail 

die ogenschijnlijk van de RUG afkomstig was en waarin werd gevraagd 

gebruikersnaam en wachtwoord door te geven.

Mail waarin naar dergelijke persoonlijke gegevens wordt gevraagd, is 

altijd een poging tot diefstal van accountgegevens die vervolgens voor 

andere (illegale) praktijken worden ingezet. Het IT-beheer of de Service-

desk van de universiteit zal daarom nooit - per e-mail of anderszins - naar 

accountgegevens vragen. Geef dus geen persoonlijke informatie wanneer 

u een dergelijke mail ontvangt, maar waarschuw uw lokale Servicedesk.

De RUG hanteert IT-gebruiksregels waarin u suggesties vindt voor het 

veilig gebruik van uw RUG-account en voorwaarden verbonden aan het 

gebruik ervan. Deze gebruiksregels zijn vermeld op de website.

www.rug.nl/cit/security/aup 

SURFmedia: gratis videodienst voor studenten en 
medewerkers RUG

Sinds 11 augustus jl. kunnen studenten en medewerkers van de RUG 

gebruik maken van SURFmedia, een nieuwe live en on-demand streaming 

multimediadienst. In SURFmedia is het mogelijk audio- en videobestan-

den van hoogwaardige kwaliteit eenvoudig en veilig te bewaren, delen 

en bekijken. De mediatheek bevat een uitgebreide en goed doorzoekbare 

collectie audiovisueel materiaal die is opgebouwd door docenten, onder-

zoekers en studenten. De mediatheek is toegankelijk door in te loggen 

met het personeels- of studentnummer (NB Voor medewerkers geldt dat 

het wachtwoord van het RUG-account na 1 juni gewijzigd moet zijn). Meer 

informatie: www.surfmedia.nl . 

Laptopaanbod SURFSPOT.NL uitgebreid

Het laptopassortiment van de ICT-webwinkel SURFSPOT.NL is uitgebreid 

met  laptops van de A-merken Toshiba, HP en Fujitsu Siemens. Vorig jaar 

ging SURFSPOT.NL al van start met het aanbieden van laptops van het 

merk Lenovo. Studenten en medewerkers van universiteiten en hoge-

scholen in Nederland kunnen bij SURFSPOT.NL ook terecht voor goedkope 

software. 

Meer informatie over de producten is te vinden op www.surfspot.nl

Mededelingen

CIT UB

De doorzendservice: proef met een nieuwe service 
van de RUG bibliotheken

Het is nu mogelijk om aangevraagde UB-magazijnboeken op elke ge-

wenste RUG-bibliotheeklocatie af te halen. Men kan een aangevraagd of 

gereserveerd boek naar bijvoorbeeld de Bibliotheek FWN laten doorstu-

ren en het daar afhalen.

Houd er wel rekening mee dat het boek dan pas na 2 dagen beschikbaar 

kan zijn. Dit in tegenstelling tot wanneer men het boek zelf bij het Uitleen-

bureau op de UB afhaalt: dan ligt het binnen 30 minuten klaar.

De aanvraagmethode in de catalogus is gewijzigd in verband met deze 

service. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de uitleenbalies van 

de RUG-bibliotheken. 

NB: Het gaat hier om een pilot van 6 maanden. Hierna zal een evaluatie 

van deze service plaatsvinden.

Nieuwe lenerspassen

Met ingang van 1 september geeft de bibliotheek nieuwe lenerspassen 

uit. Deze passen (uiteraard in de nieuwe RUG-huisstijl) worden verstrekt 

aan nieuwe leners, maar ook de oude medewerkerspassen zullen geleide-

lijk uit de roulatie worden genomen en vervangen door nieuwe.

Studenten kunnen gewoon hun collegekaart blijven gebruiken. Ook ge-

bruikers met een UMCG-pas kunnen deze blijven gebruiken.

Elektronische verzending van bibliotheekberichten

Per 1 september zullen alle bibliotheekberichten - met uitzondering van 

rappelbrieven - elektronisch verstuurd worden. Als er een boek klaar 

ligt bij een bibliotheeklocatie ontvangt men daarover dus vanaf nu een 

e-mailbericht.

De berichten worden naar het studenten-mailadres gestuurd; mede-

werkers ontvangen de berichten op hun werk-mailadres. Overige leners 

worden verzocht contact met het Uitleenbureau op te nemen om te laten 

controleren of hun e-mailadres correct in het uitleensysteem staat.


