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Studenten en medewerkers 

van de RUG kunnen sinds kort 

gebruikmaken van een aan-

trekkelijke laptopregeling. De 

aantrekkelijkheid van de laptops 

zit hem in de verhoudingsgewijs 

lage prijs, de goede garantiere-

geling en de in samenwerking 

met SURFSPOT.NL bijgeleverde 

software die ook aan universiteit 

wordt gebruikt. De laptoprege-

ling is voortgekomen uit een ver-

zoek van de studentenfractie van 

de Universiteitsraad. De laptops 

kunnen via de website www.

surfspot.nl  worden besteld bij 

de webshop van MegaSellers.

Vanaf  oktober is er elke donder-

dagmiddag van 13.15 tot 16.30 

uur gelegenheid om een cursus te 

doen in het open leercentrum van 

het Centrum voor IT. Deze nieu-

we cursusopzet omvat een bege-

leide zelfstudie waarbij u zelf de 

inhoud van de cursus bepaalt en 

in eigen tempo een aantal vooraf 

gekozen leermodules doorwerkt. 

Bij vragen kunt u zich richten tot 

de aanwezige docent. 

De volgende cursussen zijn via 

het open leercentrum te volgen:

•	MS-Word	basiscursus	

•	MS-FrontPage	

•	MS-Windows	basiscursus	

•	Thunderbird	

•	Oracle	Calendar	(RUGplanner)	

Laptopregeling voor studenten en medewerkersSharp Reader

Sinds kort is de Universitaire werk-

plek uitgebreid met de applicatie 

Sharpreader. Dit is een RSS rea-

der die  gebruikt kan worden om 

informatie van webpagina’s om 

te zetten naar een nieuwsbericht 

dat vervolgens via een popup ge-

toond kan worden. 

Op dit moment is de applicatie 

gekoppeld aan de storingensite 

van het CIT: informatie over be-

langrijke storingen zal automa-

tisch via de sharpreader worden 

gemeld. Op termijn is het moge-

lijk dat uw faculteit er voor kiest 

om ook facultaire nieuwsberich-

ten op deze manier te versprei-

den. Mocht dit het geval zijn, dan 

zal u daarover uiteraard door uw 

faculteit worden ingelicht.

CIT-cursusnieuws: Open Leercentrum

Meer informatie en aanmelden via 

www.rug.nl/cit/onderwijs/cursusaanbod/olc
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