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Alles wordt anders

Regelmatig hebben we de laatste tijd in Pictogram aan-

dacht besteed aan de op handen zijnde veranderingen op 

het gebied van de universitaire ICT-voorzieningen. Alles bij 

elkaar staat ons nogal wat te wachten: tot en met de koffie 

wordt alles anders. De eerste tekenen van de veranderingen 

beginnen nu merkbaar te worden. In april lag de RUGpas in 

de brievenbus (als je tenminste een pasfoto had geüpload) 

en inmiddels is deze pas voor de meeste mensen onmisbaar 

voor koffie en thee uit de nieuwe automaten. 

Een ander groot project dat inmiddels in volle gang is, 

betreft de vernieuwing van het draadloos netwerk van de 

RUG. Door het toegenomen gebruik van mobiele appara-

tuur ondervonden medewerkers en studenten steeds meer 

capaciteitsproblemen. De eerste universiteitsgebouwen 

zijn inmiddels doorgemeten en voorzien van nieuwe access 

points waarmee de mobiele universitaire gemeenschap 

weer een aantal jaren vooruit kan.

De veranderingen op het gebied van mobiele telefonie zijn 

ook in gang gezet. De huidige universitaire mobiele bellers 

zijn geïnformeerd over de gevolgen van de overstap naar de 

nieuwe provider T-Mobile. In de volgende fase moet worden 

geïnventariseerd wie verder voor mobiele telefonie in aan-

merking komt.

We gaan verder. Een ander groot project waar eerder in Pic-

togram aandacht aan is besteed, is de nieuwe Universitaire 

werkplek, UWP2 voor medewerkers en studenten. Op deze 

nieuwe ICT-werkplek hebben we overal en altijd toegang tot 

alle applicaties die we nu alleen vanaf onze werkplek kun-

nen gebruiken. Achter de schermen is hard aan gewerkt aan 

de UWP2 en het CIT zal als eerste universiteitsonderdeel 

deze nieuwe werkplek in gebruik gaan nemen. Dus in het 

volgende nummer van Pictogram zult u ongetwijfeld meer 

kunnen lezen over de eerste bevindingen van uw toekom-

stige werkplek.

En dat is nog niet alles, want de overgang naar een nieuwe 

mail- en kalendervoorziening staat ook nog op de (elektro-

nische) agenda: Google Apps for Education heet dat officieel. 

In deze Pictogram meer informatie over de stand van zaken 

van dat project. 

En als klap op de vuurpijl kunnen we u ook nog vertellen 

dat het CIT een nieuwe directeur heeft. Cees Sterks heeft het 

CIT na zes jaar verlaten in verband met zijn pensionering. 

Over zijn opvolger ook meer in het volgende nummer van 

Pictogram. We houden u op de hoogte!

Kristien Piersma
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