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Nieuw adres
Bent u RUG-medewerker? Dan krijgt u binnenkort een nieuw
adres. Nee, u hoeft niet te verhuizen, het gaat om uw emailadres. Werkt u bij het Bureau of de faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen, dan heeft u er al volop mee te
maken gehad. Meer hierover leest u in het artikel van Hans

internet

Kuné over RUG-brede ICT-projecten in deze Pictogram.

www.rug.nl/pictogram
Ontwerp en vormgeving

Ook in eerdere nummers van Pictogram is al aandacht

m;v ontwerper ˘ s

besteed aan de op handen zijnde veranderingen in de emailvoorziening voor RUG-medewerkers. Maar toch, het

Drukwerk

gaat pas leven als je er zelf mee te maken krijgt. Afgelopen

Scholma Druk, Bedum

week kregen de RC-medewerkers bericht dat het deze
maand de beurt is aan het RC om ‘over te gaan’. De eerste

RC, informatie- en communicatie-

Universiteitsbibliotheek

technologie

genoeg.

Rijksuniversiteit Groningen

Broerstraat 4

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 559

Postbus 11044, 9700 CA Groningen

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Telefoon (050) 363 50 20

Openingstijden RC

Informatie:
www.rug.nl/bibliotheek

Secretariaat (Nettelbosje 1)

e-mail: info@ub.rug.nl

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.

hoofd Digitale
Bibliotheekvoorzieningen
Foto Gerhard Lugard

gaat zien. De naam van de faculteit of dienst verdwijnt en
iedere RUG-medewerker krijgt dezelfde ‘e-mailachternaam’,
‘@rug.nl’. Nou vond ik het altijd wel handig bij het zoeken
om te zien bij welke faculteit of dienst een collega werkzaam
was. Maar misschien komt daar wel iets anders voor in de

Telefoon (050) 363 92 00

Openingstijden

plaats.

• Elektronische Bibliotheek (catalogi

En het voorste gedeelte van het e-mailadres, kan ik er

en computerbestanden) en het Bibliograﬁsch Centrum; Tijdschrif-

Henk Ellermann,

Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe mijn nieuwe adres er uit

Inlichtingen en ontvangst bezoekers.

Op de omslag

voorlichtingsbijeenkomst is al gepland. Want vragen zijn er

van uitgaan dat dat hetzelfde blijft? Ik heb net nieuwe

RC Servicedesk (Landleven 1)

tenzaal en Vakstudiezalen

visitekaartjes besteld en maar meteen m’n nieuwe e-

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 u.

maandag t/m vrijdag 08.30 -

mailadres er op laten zetten. Een gokje.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

22.00 uur; zaterdag en zondag

tel. (050) 363 32 32

10.00 - 17.00 uur.

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

In tentamenperiodes zaterdag en

En met welk programma gaan we mailen? Aan de koffietafel

kers van de diensten van het RC,

zondag 10.00 - 17.00 uur; zie onze

laait de discussie hoog op over de voor- en nadelen

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

website voor de juiste data!

beldienst.

• Uitleenbureau

van de verschillende e-mailprogramma’s. Collega’s die

maandag, dinsdag, woensdag en

thuis overgegaan zijn naar Thunderbird omdat de IMAP-

Centrum voor High Performance

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

voorziening van dat programma beter is, maar toch met

Computing & Visualisatie (Nettel-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag

weemoed terugdenken aan de vele handige mogelijkheden

bosje 1)
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.
Telefoon (050) 363 92 00

10.00 - 12.30 uur.
• Zaal Oude en Kostbare Werken/

Al jaren mail ik zelf met grote tevredenheid via Pegasus

08.30 - 17.30 uur.

Mail, iets wat me soms enigszins meewarige blikken

Informatie en ondersteuning m.b.t.
rekenfaciliteiten en visualisatietoepassingen.

van Pegasus Mail.

Kaartenzaal maandag t/m vrijdag

Toegang tot de Catalogus:

oplevert van vrienden en kennissen. Pegasus Mail wordt

Via de homepage van de Universi-

door sommigen niet meer van deze tijd gevonden. Een

teitsbibliotheek kan de Catalogus

bevriende collega bij het Bureau mailt me dat ze daar

worden geraadpleegd, met daarin
het hele bezit van alle universitaire

onlangs op Outlook zijn overgegaan. Het moet nog wel

bibliotheken:

een beetje wennen. Staat ons dit ook te wachten? Ik heb

www.rug.nl/bibliotheek

de voorlichtingsbijeenkomst in mijn agenda gezet, in het
volgende nummer van Pictogram praat ik u helemaal bij.

www.rug.nl/pictogram
ISSN 1389-2886
2

Kristien Piersma

