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van een supercomputer is wel iets anders dan de vervanging
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Nog meer nieuws? Jazeker! Na een lange tijd van stilte
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Inlichtingen en ontvangst bezoekers.

Openingstijden
• Elektronische Bibliotheek (catalogi en

is er een Informatieplan Bestuurlijke Automatisering
verschenen. Je zou het misschien niet zeggen, maar dat gaat
nogal wat consequenties hebben voor de gang van zaken op
gebied van ICT binnen de universiteit. Het resultaat moet
zijn dat de ICT-dienstverlening van de universiteit hierdoor

Servicedesk Centraal

computerbestanden) en het Biblio-

in de toekomst een stuk beter verloopt.

maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 u.

grafisch Centrum; Tijdschriftenzaal en

Toch nog slecht nieuws? Een poos geleden hebben we al

zaterdag 10.00 – 18.00 u.
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bericht over een nieuw stadsdekkend draadloos netwerk

tel. (050) 363 32 32

maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 u.;

in Groningen. Het slechte nieuws is dat dit netwerk al niet

De Servicedesk is het centrale meldpunt

zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 u.

meer bestaat. Maar het was dan ook een proefnetwerk. Het

voor storingen, vragen en opmerkingen

In tentamenperiodes zaterdag en zon-

goede nieuws is, dat de ervaringen met de proef zo positief

voor de ICT-diensten van het CIT en biedt

dag 10.00 - 22.00 u.; zie onze website

waren, dat er gewerkt gaat worden aan een nieuw, definitief

hulp bij het oplossen van problemen

voor de juiste data!

draadloos netwerk.

bij het werken met ICT-apparatuur,

• Uitleenbureau

programmatuur en andere voorzieningen,

maandag, dinsdag, woensdag en vrij-

zowel vanaf de werkplek op de campus

dag 8.30 - 17.30 u.;

als de werkplek thuis.

donderdag 8.30 - 21.30 u.;
zaterdag 10.00 - 12.30 u.

Centrum voor High Performance
Computing & Visualisatie

Tot slot nog het laatste nieuws: het nieuwe parkeerbeleid
van de RUG is ook bij de Faculteit Intermenselijke
Wetenschappen ingevoerd. Wat dat tot gevolgen heeft, leest
u op de achterpagina van deze editie van Pictogram.

• Afdeling Bijzondere Collecties
maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 u.
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toepassingen.
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