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verantwoord geacht het webmail-programma in productie
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nooit uit. Maar uiteindelijk was er een datum vastgesteld:
vrijdag 15 oktober werd de mail om 17.00 uur dichtgezet en
maandagochtend 18 oktober om 8.00 uur kon er weer worden gemaild. In de tussentijd moesten de CIT-collega’s alle
informatie uit het oude systeem overzetten naar het nieuwe
systeem.
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