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Resultaten proef

draadloos netwerk

Groningen

De proef met het draadloos netwerk in de binnenstad van
Groningen is onlangs afgelopen. De proef ging op 3 oktober
2007 van start op initiatief van het Akkoord van Groningen,
een strategisch samenwerkingsverband tussen de universiteit,
Hanzehogeschool, gemeente en Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG).
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