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Een SOA voor de RUG?
Hans Kuné a.j.kune@rug.nl

O m p r o b l e m e n o p t e l o s s e n , h e b b e n I C T- i d e o l o g e n h e t b e g r i p A r c h i t e c t u u r u i t g e v o n d e n .

ICT betekent informatie- en communicatietechnologie. Maar het is een groot misverstand om
te denken dat de ICT-ers daarom dus ook wel goed met elkaar zullen communiceren en altijd
alle informatie bij de hand hebben die ze moeten hebben om hun werk goed te doen.
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