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Mobiele werkplek
Om aan de behoefte tegemoet te komen om met een laptop
overal mobiel te kunnen werken, biedt het CIT de dienst ‘mobiele werkplek’ voor RUG-medewerkers. De mobiele werkplek biedt
via het draadloos internet van de RUG toegang tot universitaire
ICT-diensten zoals mail en agenda, eventueel aangevuld met een standaard RUG-installatie voor uw
laptop. Deze installatie omvat een basis werkomgeving (Windows-XP en een aantal applicaties).
Er zijn twee varianten van de mobiele werkplek: light en medium.
Met de light-variant heeft u met uw laptop via het draadloos internet van
de RUG toegang tot mailbox.rug.nl, agenda.rug.nl en de netwerkprinter.
De medium-variant bestaat uit dezelfde mogelijkheden als de light-variant, met daaraan toegevoegd toegang tot de X:- en Y:-schijf via Netstora-

De UB tijdens het lustrum
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Voor de variant Medium gelden de volgende voorwaarden om de mobiele werkplek op uw laptop te kunnen installeren:
• uw laptop moet aangeschaft zijn via de RUG;
• uw laptop moet beschikken over minimaal 1GB aan intern geheugen;
• om een correcte installatie te garanderen, dient u de originele installatie-cd’s, samen met uw laptop aan te leveren bij de Servicedesk;
• u heeft twee werkdagen geen beschikking over uw laptop.
Meer informatie vindt u op de website: w w w.rug .nl / c i t / d o e l g r o e p e n/m edewerker s / mo bi el ew erk pl ek .

alle festiviteiten staat op www.rug.nl/lustrum.
Ook de Universiteitsbibliotheek zal zich roeren tijdens dit
lustrum:
• Van 15 mei tot 1 juli zal in het trappenhuis op de vierde
verdieping een grote overzichtstentoonstelling te zien zijn van
tekeningen van Kees Willemen, al veertig jaar chroniqueur van de
universitaire politiek, o.a. in de UK.
• Op de derde verdieping is in dezelfde periode een expositie te bezichtigen met werken uit de UB-collectie met als thema ‘De student en de

Ondersteuning PDA: Personal Digital Assistant
Binnen de RUG neemt het PDA-gebruik (zoals handhelds, smartphones en

universiteit in de Nederlandse literatuur’.
• En dan zal op zaterdag 13 juni de gehele UB in het teken staan van De
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ondersteuning van PDA’s ook steeds groter. De PDA-ondersteuning van de
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CIT-Servicedesk bestaat uit:

zien, wordt theater gespeeld, muziek gemaakt, en er is zelfs een speci-

• het instellen en synchroniseren van RUGmail;

ale Wikipedialounge! Tegelijkertijd is het keldermagazijn omgetoverd

• het instellen en synchroniseren van RUGplanner;

tot historisch bibliotheekspookhuis…

• synchronisatie van bestanden.

Meer informatie over de UB tijdens het lustrum is te vinden op de speciale

en indien mogelijk bij:

webpagina w w w. r u g . n l /b i b l i o t h e e k/l u s t r u m.

• het instellen en gebruik van Flexnet.
Er zijn veel verschillende type PDA’s en besturingssystemen in omloop wat
een eenduidige ondersteuning op dit gebied moeilijk maakt.
De medewerkers van de Servicedesk doen hun best u zoveel
mogelijk te helpen bij uw vragen op het gebied van PDA’s. De
ondersteuning van de Servicedesk is vooral toegelegd op
het type PDA en besturingssysteem dat synchroniseert met
RUGmail, RUGplanner en Flexnet. Meer informatie over de PDAondersteuning vindt u op de website:
www. rug.n l/ c it/ doelgroepen/ m ed ew erk ers/ pd a.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw lokale
Servicedesk:
www.rug.nl/cit/servicedesk/overzichtservicedesks.
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