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Gaspagina wijst de weg
op het web
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Internet biedt immense hoeveelheden
ongestructureerde informatie. Hier is een
taak weggelegd voor de informatiespecialist
door structuur aan te brengen en de weg te
wijzen. Het Energy Knowledge Center van
Gasunie Research bouwt in samenwerking
met de Universiteitsbibliotheek Groningen
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De Gaspagina is hierbij het instru-

Het web blijft doorgroeien en de
Gaspagina wijst de weg in de virtuele informatiewereld van energie en gas.
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