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Van de redactie

Zusjes
De twee zusjes zijn al een paar jaar in dienst van het
RC, sinds kort beter bekend als CIT (Donald Smits
Centrum voor Informatie Technologie). Ze regelen
de opslag van informatie van alle studenten en
medewerkers en zorgen ervoor dat iedereen met een pc
bij de universiteit aan het werk kan.
Het zijn geen goedkope krachten, maar ze pakken het
dan ook professioneel aan. De oudste van de twee
fungeert als eerste aanspreekpunt, maar wanneer
zij zich niet lekker voelt of even niet beschikbaar is,
neemt het jongere zusje het over. Helemaal op elkaar
ingespeeld dus. Kortom, iedereen tevreden.
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• Elektronische Bibliotheek (cata-

iedereen last van. En inderdaad, binnen de kortste tijd
lag de communicatie binnen de hele universiteit plat.
Wat er nou precies speelde tussen de zusjes, het bleef
onduidelijk. In ieder geval weigerde de oudste dienst
en vertikte de jongste om het over te nemen. De
directe collega’s van de zusjes deden er alles aan om
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Met pijn en moeite wist men aan het eind
van het weekend toch nog wat informatie te
ontfutselen van de oudste zus. Hierdoor konden de
universiteitsmedewerkers maandag na het weekend
gelukkig weer aan het werk. Maar het komt niet meer
goed tussen de zusjes.

de campus als de werkplek thuis.
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loopt. Zo gaat dat als je een Storage Area Network
(SAN) bent. Het zijn net mensen…
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