Pictogram 5 | oktober/november 2004

Van a naar beter
Hans Kuné a.j.kune@bureau.rug.nl

Werken aan
de infrastructuur

@

Een ‘update’ met betrekking tot de
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nieuwe mailvoorziening overgaat,
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tie. Kortom: een goed doordacht

dra uw faculteit aan de beurt is,
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zult u daar uitgebreid over inge-
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