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RefWorks is een webapplicatie waarmee 

literatuurverwijzingen op een eenvoudige 

manier kunnen worden opgeslagen, beheerd en 

gebruikt. RefWorks wordt ingevoerd ter vervan-

ging van Reference Manager en EndNote.

De licentie voor Reference Manager en End-

note 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. De Bibliotheek verzorgt workshops, 

en u kunt altijd bij ons aankloppen voor hulp! 

Meer informatie over RefWorks: 

www.rug.nl/bibliotheek/refworks .

Ontwikkeling webshop 
Grafimedia

De afdeling Grafimedia van het Facilitair Bedrijf 

is bezig met de ontwikkeling van een webshop 

voor ondermeer de verkoop van klappers en syl-

labi aan studenten. Verkoop van syllabi gebeurt 

momenteel via de diverse reproshops van het 

Facilitair Bedrijf op locatie bij de faculteiten. 

Deze digitaliseringslag zal het komend jaar 

vorm gaan krijgen.

Op korte termijn zal er een pilot worden 

gestart voor studenten in het Harmoniegebouw. 

Spoedig daarna wordt de webshop verder uitge-

rold over de andere  faculteiten.

Betaling zal geschieden middels IDeal en 

creditcard. In een later stadium zullen ook 

producten voor afdelingen en medewerkers 

beschikbaar komen. Hiervoor zal de mogelijk-

heid worden geboden om via kostenplaats of 

projectcode te betalen.

BigBelly Solar
De RUG heeft duurzaamheid hoog in het vaan-

del staan. Zo voeren de AMD en het Facilitair 

Bedrijf in het kader van de MJA3-afspraken 

momenteel o.a. een proef uit met de BigBelly 

Solar, een milieuvriendelijke, schone, kostenbe-

sparende, digitale afvalcontainer die volledig op 

zonne-energie werkt. Afhankelijk van de uitkom-

sten van deze proef zal gekeken worden of deze 

digitale afvalcontainer op zonne-energie breder 

binnen de RUG zal worden ingevoerd. Deze con-

tainer van de toekomst valt nu te bewonderen 

op het terrein van het Facilitair Bedrijf.

Mededelingen
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RefWorks voor beheer referenties

Nieuwe versie huisstijltool DotOffice

SURFspot.nl gaat website vernieuwen

Sinds enige tijd is er een nieuwe versie van de 

Word- en Powerpointtool DotOffice beschik-

baar. Hiermee kunt u documenten en presenta-

ties in de huisstijl van de RUG maken. De nieuwe 

versie van DotOffice is eenvoudiger, een aantal 

bugs is verholpen en een aantal gebruikerswen-

sen is gerealiseerd.

1. De werkbalk links past zich nu automatisch 

aan het documentsoort aan (er zijn dus geen 

knoppen meer in beeld die alleen voor speci-

ale andere documenttypen bruikbaar zijn). 

2. Veelgebruikte teksten in een dialoogscherm 

kunnen nu worden opgeslagen en zijn via een 

snellijst eenvoudig opnieuw te gebruiken. 

De homepage van SURFspot.nl wordt eind 

februari 2011 vernieuwd. SURFspot.nl is de web-

winkel waar studenten en medewerkers voorde-

lig ICT-producten ook voor thuisgebruik online 

kunnen bestellen. SURFspot.nl is ontwikkeld in 

samenwerking met hogescholen, universiteiten 

en basisscholen. Studenten en medewerkers 

loggen in met dezelfde gegevens die zij ook op 

de onderwijsinstelling gebruiken. 

Het aanbod van de producten is afhankelijk 

van de (software)licentieregelingen die de 

instelling heeft afgesloten. Voor de meeste 

3. Recent gebruikte sjablonen zijn nu gemakke-

lijker terug te vinden. Dit is vooral nuttig voor 

mensen die Overige sjablonen gebruiken. 

4. De papercontrol-knop en het menu daaron-

der is omgedoopt tot ‘Printinstellingen’. 

5. Het maken en beheren van standaarddocu-

menten is geheel herzien. 

6. De helpvoorziening is gewijzigd. 

Een toelichting op bovenstaande punten is te 

vinden op www.rug.nl/huissti j l . Mocht er 

behoefte zijn aan extra toelichting of uitleg, dan 

kan er op aanvraag een overstapdemonstratie 

worden verzorgd via 

Huissti j lprojectRUG@rug.nl .

producten is het gebruiksrecht voor studenten 

en medewerkers, inclusief gebruik thuis, door de 

instelling afgekocht. Dat is één van de redenen 

waarom de producten zo goedkoop kunnen 

worden aangeboden. 

Op de nieuwe website van SURFspot.nl wordt 

het mogelijk om in een oogopslag alle actuele 

acties en nieuwe producten te bekijken. In de be-

wegende carrousel toont SURFspot.nl de laatste 

nieuwtjes. Ook is er een twitterfeed te vinden. 

Meer informatie over SURFspot.nl:  

www.surfspot.nl .


