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Helpdesk

rcservicedesk@rc.rug.nl

RUGplanner
Helpdesk is een vaste rubriek waarin vragen en
problemen met betrekking tot computergebruik
worden behandeld.

In deze helpdeskrubriek een aantal tips voor het
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U kunt dan ook overal waar een
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internetverbinding is, uw agenda

RUGplanner. Meer tips zijn te vinden op de

gedeelte van dit bestand in de

gebruiken. De webcliënt lijkt in

nieuwe agenda.

gebruik erg op de calendar on-

website www.rug.nl/medewerkers/rugplanner.

der Windows. Indien u al gewend
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Het overzetten van de gegevens
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uit de oude agenda naar RUG-

de webversie.

planner kan veel tijd kosten en

In de webcliënt ontbreken echter

arbeidsintensief zijn als u de hele
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Ik kan thuis niet meer
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inloggen in mijn agenda
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van uw RUGnummer
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Afspraken exporteren naar
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dien u niet via de windowscliënt

de agenda. U gebruikt hiervoor de

dows en Linux. U krijgt toegang
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