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Twee finales

Bij het ter perse gaan van dit nummer is de nieuwe wereld-
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CIT wordt datzelfde weekend ook een finale gespeeld: vanaf
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vrijdag 9 juli om 17.00 uur staat de tweede poging gepland

internet

om het mailsysteem van de RUG te vernieuwen.
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Vanaf dat tijdstip kunnen medewerkers, studenten en
alumni het hele weekend niet bij hun mail. Die dikke twee
dagen hebben de CIT-medewerkers nodig om de mail en alle
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gegevens van zeventigduizend mailaccounts over te zetten
op het nieuwe mailsysteem. Als alles goed gaat, zal de mail
op maandagochtend 12 juli om 8.00 uur weer functioneren.

Scholma Druk, Bedum

Tot zover de planning. Of het mailsysteem na de vernieuwing ook zal functioneren, lijkt sinds de eerste poging, afgelopen herfst, niet meer vanzelfsprekend. Dat de vernieuDonald Smits Centrum voor
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wing van de mail de vorige keer uitliep op een teleurstelling,
zal weinigen zijn ontgaan. Iedereen aan de universiteit
heeft toen vele dagen zonder mail gezeten. En er helaas veel
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de spanning op het CIT al een beetje begint te stijgen. Dat is
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dus niet alleen vanwege het voetbal. Toch moet er volgens
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maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.
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mij wel iets heel raars gebeuren wil het deze keer weer
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Inlichtingen en ontvangst bezoekers.

Openingstijden
• maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 u.;

misgaan. Als een van de weinige CIT-medewerkers ben ik
technisch niet onderlegd, maar ik zie dat mijn collega’s er
alle vertrouwen in hebben dat het goed zal gaan. Dat geeft
mij ook vertrouwen en ik weet dat ze er keihard aan hebben
gewerkt. Het zou hun eer te na zijn als het weer verkeerd
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zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 u.

loopt.

maandag t/m vrijdag 8.30 - 22.00 u.

In tentamenperiodes zaterdag en zon-

Alles is ditmaal nog grondiger getest dan de vorige keer.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

dag 10.00 - 22.00 u.; zie onze website

Bovendien is er technisch het nodige aangepast. Zo is de
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voor de juiste data!

apparatuur beter op elkaar afgestemd, en de capaciteit van
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de opslag vergroot. En mede op basis van de ervaringen van

voor storingen, vragen en opmerkingen
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voor de ICT-diensten van het CIT en biedt

dag 8.30 - 17.30 u.;

als we er onverhoopt toch weer intuinen…

hulp bij het oplossen van problemen
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bij het werken met ICT-apparatuur,
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Of we die voetbalfinale halen, weet ik zo net nog niet. Maar

programmatuur en andere voorzieningen,
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geraadpleegd, met daarin het hele bezit
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ik ben ervan overtuigd dat we na het WK een mooi mailsysteem hebben.
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