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Frank Brokken is security manager bij het RC. Met het instellen
van deze functie probeert de RUG het ‘security bewustzijn’

zijn/haar mailprogramma ‘open’
had laten staan waardoor iemand
anders misbruik van het account
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bevorderen. In zijn column houdt Frank ons op de hoogte van de

lijk denk je dan onwillekeurig toch

stand van zaken met betrekking tot zijn missie.

aan het laatste.
Opzettelijk misbruik maken van de
geboden faciliteiten is natuurlijk
onbehoorlijk, maar ook voor nalatigheid die tot misbruik leidt, is de
eigenaar van een account volgens
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mijn kunnen reduceren, maar dat
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Gerelateerd aan spam is een fe-

geen sprake van nalatigheid door
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de eigenaren van de desbetref-
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fende accounts. In feite was er

meenschap overkwam. Ze werden
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Zo’n belangrijke faciliteit moet
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zijn: niet alleen op je werkcompu-

ze gestuurd zouden hebben naar
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