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De Rijksuniversiteit Groningen opende op 29 

juni 2010 het Centre for Russian Studies. Dit 

centrum zal zich bezighouden met onderzoek 

naar Rusland en dan met name Russisch-Ne-

derlandse relaties. Ook fungeert het Centre for 

Russian Studies als researchbibliotheek; het is 

gevestigd in de Universiteitsbibliotheek.

Het Centrum is opgericht op initiatief van de 

RusskiyMir Foundation. Doel van deze stichting 

is om wereldwijd in universiteiten dergelijke 

centra te stichten waar de Russische maat-

schappij, cultuur en taal worden bestudeerd. 

Momenteel zijn er 51 van deze centra.

Het CIT biedt sinds kort de dienst ASMTP (Au-

thenticated SMTP) voor studenten en medewer-

kers van de RUG die thuis of onderweg mailen 

met programma’s zoals Thunderbird of Outlook. 

Met deze programma’s kon tot nu toe wel mail 

worden ontvangen, maar niet worden verstuurd 

via de mailservers van de RUG. Normaal gespro-

ken gaat dat via de uitgaande mailserver van de 

provider van de internetverbinding. 

Met ASMTP is het mogelijk om onafhankelijk 

van plaats en provider steeds met dezelfde 

instellingen e-mail te versturen via mailpro-

gramma’s zoals Thunderbird of Outlook. Ook bij 

wijziging van internetprovider hoeft niets meer 

gewijzigd te worden. 

Door het invoeren van het RUG-account (p-of 

s-nummer met bijbehorend wachtwoord), kan 

wereldwijd gebruik worden gemaakt van de 

mailservers van de RUG. Ook is hierdoor de 

virusscan van de RUG actief en is het mogelijk 

attachments te versturen van maximaal 10MB. 

Om gebruik te maken van ASMTP dient een 

aantal instellingen in het mailprogramma 

aangepast te worden. Een beschrijving van het 

instellen van ASMTP is te vinden op: 

www.rug.nl/medewerkers/medewer-

kers/RuGmail/a-smtp . 

Bij vragen kan contact op worden genomen 

met de CIT Servicedesk. Een overzicht van lo-

caties en telefoonnummers van de Servicedesk 

is te vinden op www.rug.nl/cit/service-

desk/overzichtservicedesks

Mededelingen

Centre for Russian Studies Met ASMTP thuis en onderweg e-mail versturen via de RUG

ZoEP wint prijs meest innovatieve onderwijsproject

Studentlicentie Adobe

Met ingang van 1 juni 

2010 kunnen studen-

ten gebruik maken van 

een studentlicentie 

voor Adobe software 

voor thuisgebruik (op 

privé-machines). Vanaf 

die datum maakt de 

studentlicentie deel 

Tijdens een nationale netwerkdag van het 

hoger onderwijs is ZoEP (Zoekprofiel Electro-

nische Programmagids) tot meest innovatieve 

ICT-project van de afgelopen tien jaar gekozen. 

ZoEpportal is een SURF-samenwerkingsproject 

van de Vrije Universiteit, Hogeschool Windes-

heim en de Rijksuniversiteit Groningen. Doel 

van het project is dat docenten in het Hoger 

Onderwijs gemakkelijk videofragmenten vinden 

Bibliotheeklustrum: 395 jaar!

Nadat de RUG vorig jaar haar 395-jarig jubileum 

vierde, is het dit jaar de beurt aan de Bibliotheek. 

Immers: in 1615 werd de eerste Academiebibli-

otheek gesticht.

De Bibliotheek zal in de week van 25 tot en 

met 30 september uitgebreid aandacht aan dit 

lustrum besteden, waarbij bezoekers vooral ken-

nis kunnen maken met de bibliotheekorganisa-

tie ‘achter de schermen’. In een volgend nummer 

van Pictogram meer informatie hierover.

die hun colleges, presentaties, opdrachten en 

toetsvragen verrijken. Middels een interesse-

profiel ontvangt de docent zijn videomateriaal 

(met name tv-programma’s vanuit het archief 

van Beeld en Geluid). Vervolgens kan de docent 

fragmenten van de video knippen en delen met 

vakgenoten in het land en via Nestor of Power-

Point inzetten in het onderwijs.

CITUB

uit van de campuslicentie voor Adobe software. 

De studentlicentie is een jaarlijks abonnement 

met een aantrekkelijk tarief die de individuele 

student kan afsluiten via SURFspot.nl voor het 

verkrijgen van het gebruiksrecht op Adobe-

producten. Voor elk product geldt een apart 

tarief. Meer informatie over de licentie voor de 

Adobe-producten is te vinden op de website: 

www.rug.nl/cit/nieuws .


