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Informatie Technologie (CIT)

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044, 

9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Openingstijden CIT

Secretariaat

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Telefoon (050) 363 92 00

Inlichtingen en ontvangst bezoekers. 

Servicedesk Centraal

maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 u.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

tel. (050) 363 32 32

De Servicedesk is het centrale meldpunt 

voor storingen, vragen en opmerkingen 

voor de ICT-diensten van het CIT en biedt 

hulp bij het oplossen van problemen 

bij het werken met ICT-apparatuur, 

programmatuur en andere voorzieningen, 

zowel vanaf de werkplek op de campus 

als de werkplek thuis.

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualisatie

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Telefoon (050) 363 92 00

Informatie en ondersteuning m.b.t. 

rekenfaciliteiten en visualisatie-

toepassingen.

www.rug.nl/cit

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibliotheek

e-mail: bibliotheek@rug.nl

Openingstijden

• Elektronische Bibliotheek (catalogi en 

computerbestanden) en het Biblio-

grafisch Centrum; Tijdschriftenzaal en 

Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 u.; 

zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 u.

 In tentamenperiodes zaterdag en zon-

dag 10.00 - 22.00 u.; zie onze website 

voor de juiste data!

• Uitleenbureau

 maandag, dinsdag, woensdag en vrij-

dag 8.30 - 17.30 u.;  

donderdag 8.30 - 21.30 u.;  

zaterdag 10.00 - 12.30 u.

• Afdeling Bijzondere Collecties  

maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 u.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universiteits-

bibliotheek kan de Catalogus worden 

geraadpleegd, met daarin het hele bezit 

van alle universitaire bibliotheken: 

www.rug.nl/bibliotheek

Nieuw!

Voor u ligt weer een nieuw nummer van Pictogram 

boordevol met nieuwe informatie. Bijvoorbeeld over een 

nieuwe zoekmachine die zo’n 120 wetenschappelijke 

literatuurbestanden in één keer kan doorzoeken. Waar 

die is gemaakt? ‘Gewoon’, bij de Universiteitsbibliotheek 

Groningen. In dit nummer van Pictogram een gesprek met 

de drie ontwikkelaars van de nieuwe zoekmachine die de 

naam PurpleSearch heeft gekregen. 

En had u al meegekregen dat de RUG sinds kort een 

nieuwe supercomputer heeft? Nog slimmer, beter en (niet 

onbelangrijk) energiezuiniger dan de vorige. De vervanging 

van een supercomputer is wel iets anders dan de vervanging 

van een personal computer, dat mag duidelijk zijn. Maar 

ook over het laatste valt iets nieuws te vertellen in dit 

nummer: als u in de komende tijd toe bent aan een nieuwe 

pc, beeldscherm of ander toebehoren, gaat dat op een 

nieuwe manier. De RUG heeft de aanschaf van werkplek-

pc’s begin dit jaar Europees aanbesteed en op 1 augustus 

jl. werd bekend wie de aanbesteding binnen heeft gehaald. 

Wie dat geworden is? Dat leest u op pagina 10 van dit 

nummer!

Nog meer nieuws? Jazeker! Na een lange tijd van stilte 

is er een Informatieplan Bestuurlijke Automatisering 

verschenen. Je zou het misschien niet zeggen, maar dat gaat 

nogal wat consequenties hebben voor de gang van zaken op 

gebied van ICT binnen de universiteit. Het resultaat moet 

zijn dat de ICT-dienstverlening van de universiteit hierdoor 

in de toekomst een stuk beter verloopt.

Toch nog slecht nieuws? Een poos geleden hebben we al 

bericht over een nieuw stadsdekkend draadloos netwerk 

in Groningen. Het slechte nieuws is dat dit netwerk al niet 

meer bestaat. Maar het was dan ook een proefnetwerk. Het 

goede nieuws is, dat de ervaringen met de proef zo positief 

waren, dat er gewerkt gaat worden aan een nieuw, definitief 

draadloos netwerk. 

Tot slot nog het laatste nieuws: het nieuwe parkeerbeleid 

van de RUG is ook bij de Faculteit Intermenselijke 

Wetenschappen ingevoerd. Wat dat tot gevolgen heeft, leest 

u op de achterpagina van deze editie van Pictogram. 

Kristien Piersma
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