
14   Pictogram 2/jaargang 2011  mei/juni

I n mei zal het CIT als proefkonijn fungeren en alvast overstappen. 

Gaat dat allemaal goed, dan dendert de trein verder en komt de rest 

van de universiteit aan de beurt in juni. Grofweg zal het Zerniketerrein 

migreren in de eerste helft van juni, de binnenstad in de tweede helft. 

Half mei valt dus de beslissing of het verantwoord is (in dit tempo) door 

te gaan. Op dit moment is nog niet duidelijk of de Faculteit Medische 

Wetenschappen al in staat zal zijn in juni mee te reizen naar Office 2010. 

Het UMCG heeft een andere infrastructuur dan de RUG, waardoor het 

ziekenhuis mogelijk pas in november toe is aan de migratie.

Hoe zal dat gaan?
U kunt zelf het moment van migratie bepalen, binnen een periode van 

twee weken. Op de onderhoudspagina van de CIT-Servicedesk worden de 

migratieperiodes gepubliceerd. Als u aan de beurt bent, zult u bij inloggen 

via een popup-melding erop geattendeerd worden dat u Office 2010 kunt 

installeren. In die periode zult u in uw NAL-menu een optie Microsoft Office 

2010 vinden, en daaronder Install Microsoft Office 2010 Professional Plus. 

Als u dit aanklikt, wordt Office 2003 van uw pc verwijderd en vervangen 

door Office 2010. Dit kan tot een half uur duren, dus kies vooral een 

moment dat u uitkomt.

Bent u aan het eind van de periode nog niet overgestapt, dan wordt 

u automatisch gemigreerd, d.w.z. dat bij de eerste keer starten van een 

Office-programma (bijv. Word) de migratie plaatsvindt. Ook dan kost dat 

natuurlijk vrij veel tijd.

Als u een pc deelt met een collega, dan hoeft slechts een van beide te 

migreren, de ander gaat dan automatisch mee. Het is dus verstandig even 

over een geschikt moment te overleggen.

Kan ik terug?
De migratie is tamelijk definitief. Alleen door uw pc te laten voorzien van 

een nieuwe image, d.w.z. met schone lei te beginnen, kunt u terug naar Of-

fice 2003. Ook dan zal dat tijdelijk zijn, want we willen de ondersteuning 

van Office 2003 zo snel mogelijk staken.

Welke werkplekken?
Alle standaard medewerkerswerkplekken vallen 

onder het beschreven regime. Studentenwerk-

plekken worden in de zomerperiode centraal 

overgezet door de CIT-Servicedesk. Maakt u 

gebruik van de universitaire Mobiele WerkPlek, 

dan lijkt het verstandig te wachten tot hiervoor 

Windows 7 beschikbaar komt en dan in een keer 

uw laptop bij te laten werken door de Service-

desk. Heeft u zelf uw pc in beheer, dan dient u 

ook zelf voor de migratie zorg te dragen.

Informatie
Het zal wel even wennen zijn, zo’n nieuwe Office. 

Ik denk dat u het na gewenning met mij eens 

zult zijn dat de meeste functies gemakkelijker te 

bedienen zijn dan voorheen. Toch kan de gewen-

ningsperiode irritant zijn. Waar vind ik mijn 

vertrouwde functies?

In het NAL-menu vindt u hulpprogramma’s 

om de overstap makkelijk te maken: deze tonen 

de oude Office2003-menu’s en geven aan waar 

deze onderdelen te vinden zijn in het nieuwe lint 

(ribbon). Bovendien zijn er korte handleidingen 

met de belangrijkste verschillen.

Om de overstap verder te vereenvoudigen, 

worden in samenwerking met de Demand Ma-

nagers demonstraties van circa een uur georga-

niseerd, verspreid over de universiteitsgebou-

wen. U ontvangt daarover bericht. Daarnaast 

verzorgt het CIT naar behoefte overstapcursus-

sen van een halve dag, in de Zernikeborg.  <

Op naar Office 2010!

J a n  H e m e l  / j . b . h e m e l @ r u g . n l

Niets is zeker, maar het lijkt erop dat de Grote Overstap naar Office 

2010 gaat plaatsvinden in juni. Althans voor het grootste deel van 

de universiteit. Moeten we daar zenuwachtig van worden? Ons 

daarop verheugen? Hoe gaat dat allemaal? Zijn wij slechts willoos 

slachtoffer?

• De onderhoudspagina waarop de migratieperiodes worden gepubliceerd:

 www.rug.nl/cit/servicedesk/onderhoud

• Tijden en plaatsen van de demonstraties en overstapcursussen zijn te vinden op 

www.rug.nl/computercursus


