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Bestanden nu wereldwijd toegankelijk
De Proxy Server van de RUG-bi-

stapt de Proxy Server ertussen.

Server met hun Centraal Inlog

bliotheken biedt een veilige geau-

U wordt dan om een inlog ge-

Account, ook wel RUGnummer

toriseerde toegang van buiten de

vraagd omdat u van buiten het

genoemd. Dit is het nummer

RUG tot (bibliografische) databa-

RUG-IP-domein komt. Wordt de

waarmee u uw Keuzemodel ar-

ses en elektronische tijdschriften

inlog geaccepteerd, dan bege-

beidsvoorwaarden kunt star-

in licentie - vanaf iedere compu-

leidt de Proxy de rest van de ses-

ten, producten kunt bestellen

ter ter wereld.

sie; zoniet, dan wordt uitgelegd

bij Surfspot en in de (nabije)

Indien u toegang zoekt vanaf het

dat deze dienst alleen bedoeld is

toekomst ook uw e-mail kunt

RUG-netwerk hoeft u geen ge-

voor studenten en medewerkers

lezen, ‘s ochtends kunt aan-

bruik te maken van deze Proxy.

van de RUG.

loggen etc. Dit RUGnummer

Alleen als u de bronnen van de

bestaat uit uw 6-cijferig per-

bibliotheek wilt raadplegen van

Usernaam en wachtwoord

soneelsnummer (het nummer

buiten het RUG-netwerk kunt u

Om in te loggen op de Proxy Ser-

op uw verlofpas) voorafge-

gevraagd worden om in te log-

ver dient u te beschikken over een

gaan door een ‘p’, bijvoorbeeld

gen op de Proxy Server. Dit hoeft

usernaam en wachtwoord.

‘p130066’, en het wachtwoord

slechts één maal per browserses-

• Usernaam en wachtwoordvoor

dat u per brief ontvangen heeft.
Let op: gebruik dus niet uw No-

sie; het wachtwoord blijft zolang

studenten

in de cache bewaard.

Studenten

Bij raadpleging vanaf huis dient u

met behulp van het compu-

gebruik te maken van deze dienst

teraccount dat bij inschrijving

wanneer u toegang zoekt via een

aan de universiteit is verstrekt.

commerciële internet provider

Je logt dus op de Proxy Server

Medewerkers van het AZG kun-

zoals Zonnet of XS4All. Indien u

in met dezelfde inloggegevens

nen inloggen met hun citrix-ac-

werkt via Oprit of Sting is de Proxy

die je gebruikt voor Nestor,

count.

niet nodig.

Webmail en ProGRESS-WWW

kunnen

inloggen

vell-inlognaam om toegang te
krijgen tot de Proxy Server.
• Usernaam en wachtwoord voor
AZG gebruikers

(je username is je studentnumSamengevat:

mer met een ‘s’ ervoor: bijvoor-

U ziet de Proxy Server alleen als u

beeld ‘s1234567’).

hem nodig heeft. Dus als u werkt

Zoals bekend dient het com-

vanaf een RUG-werkplek of thuis

puteraccount voor al deze sy-

gebruik maakt van Oprit of STING

stemen eerst eenmalig bij de

site van de Centrale Medische Bibliotheek:

merkt u niets van de Proxy Server.

IT-afdeling van de eigen facul-

www.rug.nl/med/bibliotheek/informatie/

Pas als u via een andere route dan

teit geactiveerd te worden.

onlinetoegang/proxyInfo

Oprit of STING thuis of elders
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www.rug.nl/medewerkers/voorzienin-gen/RUGIDEM/

• Usernaam en wachtwoord voor

buiten de RUG werkt en toegang

medewerkers

zoekt tot een van onze databases

Medewerkers

of elektronische tijdschriften, dan

kunnen inloggen op de Proxy

van

• Lees hier over het RUGnummer op

de

RUG

• Meer informatie over het citrix-account kunt u vinden op de Web-
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Vakgroep Astronomie winnaar Annual Security Award van de Rijksuniversiteit Groningen

RC

De vakgroep Astronomie van de
heeft woensdag 22 oktober j.l.
de Annual Security Award 2003

Lezersonderzoek Pictogram

in ontvangst genomen. De astronomen hebben de prijs gewonnen

Pictogram bestaat in januari al-

omdat ze het gebruik van ‘fire-

weer vijf jaar. In die vijf jaren heeft

walls’ combineren met aandacht

de redactie haar best gedaan om

voor de risico’s die verbonden

iedere twee maanden weer een

zijn aan het gebruik van openba-

interessante en gevarieerde Pic-

re, onversleutelde communicatie

togram af te leveren. Maar wat

over het internet.

vinden de lezers eigenlijk van

De winnaars van de Annual Security Award 2003: de
vakgroep Astronomie van de RUG

Pictogram? Dat wil de redactie

ICT security

graag weten. Tijd dus voor een

De Security Award is dit jaar voor

uitreiking was Jaap Kuipers, Pro-

te worden aangevuld met proce-

lezersonderzoek. Alle abonnees

het eerst toegekend aan de groep

grammamanager van de Stichting

dures waarmee de integriteit van

hebben daarom schriftelijk een

die zich op de meest originele,

SURF. Volgens hem geeft de RUG

de eigen computers kan worden

enquête ontvangen.

creatieve en stimulerende wijze

met deze Security Award een po-

gecontroleerd.

Met de enquête hoopt de Pic-

heeft ingezet voor de verdere

sitief signaal af met betrekking tot

De jury vindt dit belangrijk, om-

togram-redactie een beeld te

verspreiding van ICT security bin-

informatiebeveiliging.

dat veiligheid altijd meer is dan

krijgen van uw mening over Pic-

nen de RUG. De prijs, bestaan-

togram. De redactie wil graag

de uit een wisselbeker, eeuwige

Juryoordeel

vertrouwt, bouwt een vals veilig-

weten of Pictogram een goede

roem en een rondvlucht boven

Volgens de jury heeft de vak-

heidsgevoel op. Daarnaast is de

indruk geeft van de activiteiten

de universitaire gebouwen, werd

groep Astronomie met haar werk-

jury van mening dat de inzending

van de Universiteitsbibliotheek

uitgereikt door dr. M. Kooyman,

wijze bijgedragen aan het inzicht

van astronomie duidelijk zicht-

en het RC. Daarnaast moet het

plv. voorzitter van het College

dat versleuteling en firewalls nog

baar maakt dat ‘security’ niet van

onderzoek duidelijk maken of de

van Bestuur van de universiteit.

geen garantie op veiligheid bie-

de ene dag op de andere kan wor-

inhoud aansluit bij de interesses

Een van de sprekers tijdens de

den, maar dat deze aanpak dient

den gerealiseerd.

techniek. Wie alleen op techniek

van de lezers.
Natuurlijk horen we graag wat de

Er waren in totaal drie inzendin-

mening is van de lezers over de

gen; ook de universitaire afde-

vaste rubrieken, de leesbaarheid,

lingen

de vormgeving, e.d. Maar het zou

Voorziening (BIV) en het COWOG

ook kunnen dat u vindt dat er iets

(Onderzoek en Ontwikkeling van

ontbreekt of dat het jammer is dat

Hoger Onderwijs) hadden een

bijvoorbeeld een van de oude ru-

idee voor de Security Award inge-

brieken niet meer bestaat.

stuurd. Zij grijpen voorlopig naast

Bestuurlijke

Informatie

Mededelingen

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

de eeuwige roem, maar kregen
De enquête is aan alle abonnees

p l v. v o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n B e s t u u r d r. M . K o o y m a n

wel een exemplaar van `De Hac-

gestuurd. De resultaten van het

maakt de winnaar van de Security Award bekend

ker’s Guide’ uitgereikt.

lezersonderzoek zullen in het
eerste nummer van Pictogram in
2004 verschijnen. Uiteraard hopen

SURFSPOT.NL: goedkope software nu ook voor RUG-medewerkers

we op veel reacties: hoe hoger de
response des te nauwkeuriger zijn

SURFSPOT.NL, de on line web-

gebruik te maken van het centrale

gevonden, dan kan het direct on

de resultaten. Vul daarom de en-

winkel van SURFdiensten kan nu

inlogaccount (RUGnummer).

line worden besteld.

quête in en maak bovendien kans

ook door de medewerkers van de

Het aanbod van de producten dat

Voor wie op zoek is naar interes-

op een van de webcams of boe-

RUG worden bezocht. In de on

‘in de schappen’ ligt, is afhankelijk

sante, zeer voordelige ICT-pro-

kenbonnen die onder de inzen-

line webwinkel is voordelige soft-

van de (software)licentieregelin-

ducten, is een bezoekje aan deze

ders zullen worden verloot.

ware en andere ICT-producten

gen die de instelling heeft afge-

‘winkel’ zeker de moeite waard:

verkrijgbaar. Voor de toegang tot

sloten bij SURFdiensten. Heeft de

www.surfspot.nl.

de winkel dienen de medewerkers

bezoeker een interessant product
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