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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

Afwezig i.v.m. vakantie

Bent u er ook zo aan toe? Voor veel mensen is het zover: 

zomervakantie. Door het fraaie weer van de afgelopen tijd 

begon de redactie van Pictogram er ook al aardig zin in te 

krijgen – zoals u op de voorpagina kunt zien!

Even een poosje geen deadlines, even geen mail. Heeft u de 

vakantieboodschap over uw afwezigheid wel ingesteld? In 

dit nummer leest u hoe dat ook alweer in z’n werk gaat.

Over mail gesproken: in het vorige nummer van Pictogram 

werd al aandacht besteed aan de op handen zijnde 

vernieuwingen met betrekking tot de universitaire mail en 

elektronische agenda. Half augustus is het zover: dan gaat 

eerst de mail op de schop. De centrale apparatuur die bij het 

CIT staat opgesteld, zal dan worden vervangen. Hiermee 

moeten de problemen van de afgelopen tijd (storingen en 

traagheid) tot het verleden gaan behoren.

Alles wat nu in gebruik is bij de RUG op het gebied van 

mail (mailprogramma’s met folders en persoonlijke 

instellingen etc.), moet worden overgezet naar de nieuwe 

apparatuur. Het heeft wat uitzoekwerk gekost, maar dat 

gaat ook grotendeels lukken. Grotendeels, dus helaas 

net niet helemaal: op de website van het CIT (www.rug.

nl/cit) vindt u de instructies voor de instellingen die u 

zelf moet aanpassen. Op dezelfde website vindt u ook een 

toelichting over het mailen via internet. Dat wordt een stuk 

gebruiksvriendelijker na de vernieuwing. 

Als de invoering van de nieuwe mailvoorziening eenmaal is 

afgerond, wordt in het najaar ook de nieuwe elektronische 

agenda beschikbaar gesteld. Mail en agenda worden vanaf 

dat moment in één programma aangeboden, dus dat 

betekent ook één keer inloggen voor beide programma’s. 

Een mooi vooruitzicht, maar eerst dus vernieuwing van de 

mailvoorziening in augustus. Bent u net terug van vakantie, 

ga dan even naar de website (www.rug.nl//cit) voor de 

laatste stand van zaken over de mail. Dan bent u weer 

helemaal bij. 

Namens de redactie van Pictogram prettige vakantie en we 

mailen! 

Kristien Piersma
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