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gebleken de RUGnetwerken als
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niet hoeveel andere software ook

één geheel vorm te geven. Voor

standaardiseren. Als je vindt dat

de upgrade van protocollen zijn

voor een groot gedeelte bottom up tot

een student of een personeelslid

ware moesjawara’s noodzakelijk,
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maanden van onderhandelingen,
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met usernames en passwords kun-
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onderzoek en onderwijs is ICT geen
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RUG dat van enige waarde is bottom
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de RUG een bepaald program-
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zover dat iedereen het daar wel
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de datum helaas nog niet vast-

dezelfde

Toch is het tot nu toe onmogelijk

gesteld.
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