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De RUG heeft als een van de eerste univer-

siteiten in Nederland onlangs een webshop 

geopend. De allereerste bestelling via Ideal bij 

de RUG-webshop bestond uit vier mokken en 

werd verricht door Bert Verveld, directeur van 

het Bureau van de Universiteit. 

De bestelling was onderdeel van een officiële 

plechtigheid ter gelegenheid van de opening 

van het nieuwe onderkomen van de afdeling AIV 

(Administratieve Informatie Voorziening) dat in 

hetzelfde pand is gevestigd als de RUG-winkel. 

Daarnaast was AIV verantwoordelijk voor het 

ontwerp van de online webwinkel. 

De RUG-winkel maakt gebruik van twee ‘IT-

services’, die door AIV zijn gemaakt. De ene is de 

webwinkel, een applicatie met behulp waarvan 

goederen en diensten via het web aan doelgroe-

pen kunnen worden aangeboden. De webwinkel 

kan ook door andere onderdelen van de RUG 

worden gebruikt. 

Daarnaast heeft de afdeling AIV een RUG-

betaalservice ontworpen waardoor de produc-

ten ook via internet kunnen worden betaald. 

De betaling kan plaatsvinden via Ideal, credit-

card of via een interne verrekening. De online 

webwinkel van de RUG is te vinden via www.

rug.nl/winkel  of www.rug.nl/shop . 

Contactpersoon voor de online webwinkel en 

de RUG-betaalservice bij AIV is Cor Stiekema 

(c.h.stiekema@rug.nl).

Maximale grootte e-mailbijlage 
omhoog naar 25MB

De maximale grootte van bestanden die studen-

ten en medewerkers via RUGmail kunnen ver-

sturen, is vanaf 1 december 2010 opgehoogd 

naar 25MB. Tot nu toe bedroeg de maximale 

grootte van de bestanden 10MB. 

Deze limiet liep inmiddels wat achter bij wat 

gangbaar is en daarom is besloten de maximale 

grootte op te hogen naar 25MB. Door de opho-

ging wordt het voor studenten en medewerkers 

van de RUG gemakkelijker om grotere bestan-

den uit te wisselen.

Verhuizing elektronische 
leeromgeving Nestor

De RUG heeft het beheer van de servers van de 

elektronische leeromgeving Nestor uitbesteed 

aan Blackboard Managed Hosting (BMH) in 

Amsterdam. Nestor is gebaseerd op de software 

van Blackboard. BMH, dat gespecialiseerd is in 

het huisvesten en beheren van elektronische 

leeromgevingen, gaat het technisch beheer 

uitvoeren. De gebruikersondersteuning en het 

maken van maatwerk blijven in Groningen. Tot 

uitbesteding van de elektronische leeromgeving 

is besloten vanwege de toenemende complexi-

teit en beheerslast van het product. 

Mededelingen
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AIV ontwerpt online webwinkel voor de RUG

Grafimedia gaat over op nieuwe software voor printing on demand

De afdeling Grafmedia van het Facilitair Bedrijf 

van de RUG beschikt sinds kort over het modu-

lair repropakket Prisma Web Access. Studen-

ten en medewerkers kunnen hiermee repro-

opdrachten met hun P- of een S-nummer waar 

dan ook vandaan 24 uur per dag aanmaken en 

verzenden via het RUG-netwerk. De opdracht 

komt dan vervolgens automatisch in beeld bij 

de repro van Grafimedia. De klant kan tevens 

aangeven waar en wanneer de opdracht moet 

worden afgeleverd. Het pakket is ook geschikt 

voor faculteiten. Nabestellingen van bijvoor-

beeld klappers kunnen exact naar behoefte 

worden geproduceerd.

Eind december 2010 gaat een pilot met 

het nieuwe repropakket van start bij de repro 

van het Facilitair Bedrijf. Vervolgens zal de 

applicatie verder worden uitgerold en worden 

aangesloten op de online webwinkel van de 

RUG. Hierdoor wordt het mogelijk om niet 

alleen via de alom bekende kostenplaats maar 

ook via online payment af te rekenen (zoals 

Ideal). Met de nieuwe software wordt de basis 

gelegd voor een platform waarbij printing on 

demand snel dichterbij komt. 

Refworks voor beheer referenties

RefWorks is een webapplicatie waarmee literatuurverwij-

zingen op een eenvoudige manier kunnen worden opge-

slagen, beheerd en gebruikt. RefWorks wordt ingevoerd ter 

vervanging van Reference Manager en EndNote. De licentie 

voor Reference Manager en Endnote eindigt per 30 juni 

2011. Indien u nog geen gebruiker bent van een van beide 

programma’s, start dan met RefWorks voor het beheer van 

uw referenties. Meer informatie over RefWorks:  

www.rug.nl/bibliotheek/refworks .


