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Van de redactie

We b p l a t f o r m S p e c i a l
Het vorig Pictogram-jaar hebben we op speciale wijze afgesloten met een
Webplatform Special die eenmalig naar alle RUG-medewerkers is verstuurd.
Naar aanleiding van deze speciale uitgave over de nieuwe RUG-website
kwamen er veel reacties binnen op de Pictogramredactie, waarvoor onze
dank.
Het nieuwe jaar beginnen we weer met een gevarieerd nummer. Uiteraard
houden we u ook in het nieuwe jaar op de hoogte over de voortgang van
de nieuwe RUG-website, maar er is meer. Wist u dat u de inhoud van uw
computer kunt weergeven in een grafische afbeelding? Het levert mooie
plaatjes op die aan de muur niet zouden misstaan. Toch is het bedoeld als
hulpmiddel om bij ruimtegebrek op de computer grote en overbodige files
gemakkelijk op te kunnen sporen. Jan Kraak legt het in zijn artikel over
Informatievisualisatie allemaal uit.
Van bibliotheekzijde hebben we in deze Pictogram een paar opmerkelijke
bijdragen. Ten eerste omschrijft UB-bibliothecaris Alex Klugkist de digitale
bibliotheek van de RUG in de nabije toekomst. Wat hebben magische links,
digitaal publiceren en ‘i service’ met de Universiteitsbibliotheek te maken?
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Verder is er een bijdrage van UB-medewerker Jacob van Sluis. Niet over de
bibliotheek zelf, maar over de gebruikers ervan en met name de verschillen
tussen deze gebruikers. Bent u een alfa- of een bèta-bibliotheekgebruiker?
Of toch meer gamma?
Alfa, bèta of gamma, waar bijna iedere RUG-medewerker mee te maken
heeft op zijn of haar werkplek, is de computer. En wie ‘besturingssysteem’
zegt, zegt ‘Windows’. Windows 3.1, Windows 95, Windows NT. Als u al een
tijdje meegaat bij de RUG, heeft u waarschijnlijk al heel wat versies voorbij
zien komen. Nu is het de bedoeling dat Windows XP de standaard wordt bij
de RUG. Waarom? Sander Liemberg van het RC vertelt over de reden hiervan
en de veranderingen die de gebruiker kan verwachten.
Aansluitend gaat Pictogram-medewerker Hans Kuné in op het besluitvor-
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mingsproces rondom de invoering van Windows XP als desktopstandaard.
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Want dat valt nog niet mee...
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Van de vaste rubrieken vindt u in deze aflevering van Pictogram de Mededelingen, heeft security manager Frank Brokken het deze keer over vlees
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in zijn security column en kunt u in IcyTea een typisch voorbeeld van een
hedendaags arts-patiëntgesprek lezen.
Bent u nieuwsgierig naar de nieuwe internetversie van Pictogram of
wilt u de mooie plaatjes van Jan Kraak in kleur zien, kijk dan op
www.rug.nl/pictogram.
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