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Nieuwe werkplek

Ik heb een nieuwe werkplek. Dat klinkt spectaculairder dan het 

is. Ik zit nog steeds in dezelfde kamer op dezelfde stoel achter 

hetzelfde bureau en met dezelfde pc voor m’n neus. Nee, ik heb 

het over de nieuwe universitaire werkomgeving op de pc. Tot nu 

toe was dit vanuit de faculteit of dienst geregeld, maar ook dit 

onderdeel wordt net als mail en de elektronische agenda in de 

toekomst centraal aangeboden.

Dus geen afdelingen meer die voorop lopen met WindowsXP 

terwijl andere afdelingen juist achter lopen met Windows98. 

Iedereen krijgt (in hoofdlijnen) hetzelfde voorgeschoteld. Ook wel 

weer gemakkelijk. Uiteraard is niet alles hetzelfde, het aanbod 

van applicaties is op de faculteiten en diensten afgestemd. De 

faculteit Letteren maakt misschien gebruik van programma’s waar 

de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen niks mee kan (en 

omgekeerd).

En omdat alles overal gelijk is, kun je als medewerker met je 

account overal inloggen. Handig als je op het Zernikecomplex 

werkt, je hebt een afspraak in de binnenstad en je bent een 

document vergeten. Met wat kunst en vliegwerk was er vroeger 

vaak wel een oplossing op te vinden of het is gewoon een 

gevalletje van ‘helaas pindakaas’, maar dit is natuurlijk de ultieme 

oplossing.

Dus krijgt iedere RUG-medewerker een ‘nieuwe pc-werkplek’. Dat 

betekent wel dat iedere pc opnieuw moet worden geïnstalleerd… 

Wist u dat er bij de RUG meer dan 5.000 pc’s in gebruik zijn? 

Vandaar dat dit project de nodige voorbereidingstijd heeft 

gekost en de uitvoering nog wel even gaat duren (tot en met juni 

volgend jaar).  Verderop in dit nummer meer informatie over de 

Universitaire werkplek en in onderstaand schema kunt u alvast zien 

wanneer uw faculteit of dienst aan de beurt is.

December 2006 FWN-Farmacie

Januari/februari  2007 Wiskunde en Natuurwetenschappen

Februari/maart 2007 Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Maart/april 2007 Letteren

April 2007 Theologie/Wijsbegeerte

April/mei 2007 Medische Wetenschappen

Juni 2007 Bureau

Kristien Piersma

RC, informatie- en communicatie-

technologie

Rijksuniversiteit Groningen

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044, 9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Openingstijden RC

Secretariaat (Nettelbosje 1)

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Telefoon (050) 363 92 00

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

kers. 

RC Servicedesk (Landleven 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 u.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

tel. (050) 363 32 32

De RC Servicedesk is het centrale 

meldpunt voor storingen, vragen 

en opmerkingen voor de ICT-dien-

sten van het RC en biedt hulp bij 

het oplossen van problemen bij het 

werken met ICT-apparatuur, pro-

grammatuur en andere voorzienin-

gen, zowel vanaf de werkplek op de 

campus als de werkplek thuis.

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualisatie (Nettel-

bosje 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Telefoon (050) 363 92 00

Informatie en ondersteuning m.b.t. 

rekenfaciliteiten en visualisatietoe-

passingen.

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibl iotheek

e-mail: info@ub.rug.nl

Openingstijden

• Elektronische Bibliotheek (catalogi 

en computerbestanden) en het Bi-

bliografisch Centrum; Tijdschrif-

tenzaal en Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

22.00 uur; zaterdag en zondag 

10.00 - 17.00 uur.

 In tentamenperiodes zaterdag en 

zondag 10.00 - 17.00 uur; zie onze 

website voor de juiste data!

• Uitleenbureau

maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag 

10.00 - 12.30 uur.

• Afdeling Bijzondere Collecties 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universi-

teitsbibliotheek kan de Catalogus 

worden geraadpleegd, met daarin 

het hele bezit van alle universitaire 

bibliotheken: 

www.rug.nl/bibl iotheek
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