Redactie

Abonnementen

Kristien Piersma

gratis toezending via

Frank den Hollander

www.rug.nl/pictogram

Hans Kuné
Adreswijzigingen
e-mail

Secretariaat RC,

pictogram@rc.rug.nl

tel. (050) 363 92 00
secretariaat@rc.rug.nl

internet

Van de redactie

Pictogram 2 | april/mei 2004

Breedband
Het dagelijks gebruik van internet is inmiddels niet meer
weg te denken uit onze samenleving. Deze zin is regelmatig
te lezen in teksten over het internet. En het klopt ook. Veel
mensen hebben vandaag de dag op de een of andere manier
toegang tot het internet. In een bericht (op internet) las ik

www.rug.nl/pictogram

dat de breedbanddichtheid onder de jeugd in Nederland
bijna 90% is.

Ontwerp en vormgeving
m;v ontwerper ˘ s

Uit een onderzoek van de jeugdsite Kaboem kwam naar
voren dat bijna 90% van gezinnen met kinderen in de leeftijd

Drukwerk

van 9-15 jaar thuis een breedbandinternetverbinding heeft.

Scholma Druk, Bedum

Daarmee scoort de breedbandverbinding nog net iets hoger

RC, informatie- en communicatie-

Universiteitsbibliotheek

technologie

dan de dichtheid van de mobiele telefoon (85%). Ook in dit
bericht was een soortgelijke zin als de openingszin van dit
redactioneel te vinden: “de digitale media zijn niet meer
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Openingstijden RC

Informatie:
www.rug.nl/bibliotheek

Secretariaat

e-mail: info@ub.rug.nl

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

Openingstijden

kers.

• Elektronische Bibliotheek (catalogi

snelle verbindingen met het internet: kabel of ADSL. Was
het tot voor kort al heel wat dat je kon inbellen met de

en te lastig omdat je op het aantal telefoontikken wordt
afgerekend. Steeds meer mensen kiezen ervoor om voor een

RC Servicedesk

bliograﬁsch Centrum; Tijdschrif-

vast bedrag 24 uur on line te zijn.

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00

tenzaal en Vakstudiezalen

uur

maandag t/m donderdag 08.30

Afgezien van het snelheidsaspect biedt een

zaterdag 10.00 – 18.00 uur

- 22.00 uur; vrijdag 08.30 - 17.30

breedbandverbinding met internet niet alleen maar

tel. (050) 363 32 32

uur; zaterdag en zondag 10.00 -

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

17.00 uur.
• Uitleenbureau

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

maandag, dinsdag, woensdag en

beldienst.

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

Op de omslag
RC Servicecentrum
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

voordelen. Er moet meer aandacht worden besteed aan de
beveiliging van de pc omdat de kans om besmet te raken
met een virus hoger is door de permanente verbinding

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag

met het internet. Dat is niet altijd leuk, maar dat het echt

10.00 - 12.30 uur.

nodig is blijkt wel uit de de regelmatige berichtgeving over

• Zaal Oude en Kostbare Werken/

Levering diverse IT-diensten, com-

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag

computervirussen en virusuitbraken.

puter-apparatuur, programmatuur

08.30 - 17.30 uur.

Laat je niet pakken! Dat is de slogan van de landelijke

en boeken aan de verschillende uniToegang tot de Catalogus:

campagne waarmee SURFnet studenten en medewerkers

studenten en diverse onderwijsin-

Via de homepage van de Universi-

van universiteiten en hogescholen bewust wil maken van de

stellingen in Noord-Nederland.

teitsbibliotheek kan de Catalogus

versiteitsfaculteiten, medewerkers,

worden geraadpleegd, met daarin

veiligheidsrisco’s van het pc- en internetgebruik. Meer over
het hoe en waarom van deze campagne en tips hoe u uw pc

Visualisatiecentrum

het hele bezit van alle universitaire

maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30

bibliotheken:

uur

www.rug.nl/bibliotheek

kunt beveiligen, leest u in dit nummer van Pictogram. Soms
kunnen een paar eenvoudige maatregelen heel wat ellende

Productie van computeranimaties
en andere visualisatietoepassingen.
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We hebben het over breedband, dus over doorgaans

en computerbestanden) en het Bi-

kers van de diensten van het RC,

Foto Gerhard Lugard

En het gaat hier niet om een eenvoudige internetverbinding.

telefoon, tegenwoordig wordt dat afgedaan als te langzaam

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.

Reinder Reinders

weg te denken in het dagelijkse leven van de jeugd”.

Kristien Piersma

