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Reorganisatie ICTbeheer van start
Hans Kuné a.j.kune@rug.nl

In juni 2003 verscheen het eerste
artikel in Pictogram over een mogelijke
centralisatie van de ICT-diensten
van de RUG. Twee jaar later kan de
reorganisatie ofﬁcieel van start gaan.
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