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Mededelingen

CIT
Meer informatie:  

www.rug.nl/cit/doelgroepen/medewerkers/draadloos/

Aanvraag_guest . 

Prijsuitreiking MyPC
In het najaar 2009 heeft ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) samen met 

de Bibliotheek en CIT het programma MyPC geïntroduceerd. Met dit 

programma kunnen studenten een PC-werkplek reserveren in een van de 

computerzalen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma is, na 

een geslaagde pilot, beschikbaar in zaal 104 van de Universiteitsbiblio-

theek, een multimedia zelfstudieruimte voor het talenonderwijs.

Het programma is onder andere bedoeld om het gebruik van deze 

ruimte door taalstudenten en niet-taalstudenten te reguleren. Om te 

onderzoeken wat de studenten van het programma vinden is in januari 

een enquête gehouden onder de eerste groep gebruikers.

Onder de deelnemers werden enkele prijzen verloot. Woensdag 3 febru-

ari vond de prijsuitreiking plaats, uiteraard in zaal 104.

Enkele uitkomsten van de enquête

Geschiktheid: MyPC is een geschikt programma voor de reservering van 

computerwerkplekken. Het is eenvoudig in gebruik en doet waarvoor het 

is bedoeld. Het kan goed worden geïntegreerd in de universitaire IT-infra-

structuur. Dit wordt onderschreven doordat het gebruik niet of nauwelijks 

heeft geleid tot een toename van vragen bij de balie/helpdesk.

Draagvlak: Studenten staan overwegend positief tegenover het gebruik. 

Het programma kan een oplossing bieden voor zalen met een hoge bezet-

tingsgraad.

Sake Jager (ICTOL) overhandigt de hoofdprijs,  een iPod Nano, 

aan winnares Nena van Beuningen.

Gebruik S-plus applicatie wijzigt per 1 april 2010
Op advies van de softwarekamer van de RUG wordt de centraal bekos-

tigde campuslicentie voor het pakket S-plus niet verlengd. De licentie is 

op 31 maart jl. verlopen. Op basis van metingen door het CIT bleek het 

gebruik van dit pakket dusdanig gering dat de kosten van de licentie niet 

meer in verhouding zijn met het gebruik. Dit betekent dat het pakket niet 

meer voor alle medewerkers en studenten via het RUG-netwerk (NAL) 

wordt aangeboden. 

Voor mensen die het pakket nog willen (blijven) gebruiken, bestaat de 

mogelijkheid om individuele licenties af te sluiten. Zij kunnen daarvoor 

contact opnemen met de demand manager van hun faculteit of eenheid 

of met de Servicedesk van het CIT. 

Prijsuitreiking proef Virtuele Werkplek
Op uitnodiging van het 

CIT namen de afgelopen 

maanden bijna honderd 

studenten deel aan een proef 

met de virtuele werkplek. 

Hiermee hadden de studen-

ten drie maanden lang via 

hun eigen pc de beschikking 

over dezelfde applicaties 

die tot nu toe alleen op de 

studentwerkplekken binnen 

de universiteitsgebouwen 

worden aangeboden. Op basis van de uitkomsten van de test wordt een 

advies gegeven over het vervolg van de universiteitsbrede invoering van 

de virtuele werkplek.

Onder de deelnemers aan de proef met de virtuele werkplek werd een 

Apple iTouch verloot. Econometriestudent Fonkei Chan (foto) was de 

gelukkige winnaar. Hij ontving de prijs van adjunct-directeur Hayco Wind. 

Symposium Lifehacking
Op donderdagmiddag 22 april a.s. organiseert het CIT een symposium 

over lifehacking. Bij lifehacking gaat het om meer doen in minder tijd, 

maar dan wel op een leukere en slimmere manier. Het is een mix van tim-

emanagement, kennismanagement en persoonlijke ontwikkeling. Tijdens 

de middag kan worden deelgenomen aan verschillende workshops over 

dit onderwerp. Meer informatie op pagina 15 van deze Pictogram. 

Aanvragen gastaccounts draadloos netwerk RUG
Krijgt u één of meerdere gasten op bezoek die met hun laptop gebruik 

willen maken van het draadloos netwerk van de RUG? Dan kunt u via 

de website hiervoor gastaccounts aanvragen bij de Servicedesk. Een 

draadloos gastaccount kan alleen worden aangevraagd door een RUG-

medewerker, het is mogelijk om meerdere accounts aan te vragen. Op de 

website staat de procedure vermeld. Ook is hier het formulier voor het 

aanvragen van de gastaccounts te vinden. Verder zijn er handleidingen 

beschikbaar voor het beheren en werken met draadloze gastaccounts. 
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