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De UWP 2.0 komt eraan
Grotere vrijheid voor de gebruiker,
grotere complexiteit voor het CIT

Wij leven op het ogenblik in het tijdperk van de
UWP 1.0, de eerste versie van de Universitaire
Werkplek. Op dit moment wordt bij het CIT
gewerkt aan de opvolger UWP 2.0.

Overal en altijd
UWP 1.0 klinkt dus als iets dat nogal voor de
hand liggend en eenvoudig is. Maar in werkelijkheid is het een enorme sprong vooruit in vergelijking met de situatie van enkele jaren geleden,
toen er geen UWP was, maar alle faculteiten zelf
zorgden voor de digitale voorzieningen.
De programma’s die de RUG u nu aanbiedt,
worden vanuit een centrale server opgestart en
de schijven waarop u uw data bewaart, worden
centraal beheerd. Het gevolg: u kunt overal op
de universiteit inloggen en altijd krijgt u uw
eigen UWP. De programma’s waar u toegang
toe heeft, de data die u opgeslagen heeft, of u
nu in het Academiegebouw of in de bibliotheek
zit: u krijgt ze in uw eigen omgeving. Dat is een
gestandaardiseerde omgeving, maar hij is wel
van u.
Om deze service te realiseren was niet alleen
een grote investering in centrale apparatuur
en programmatuur nodig, het beheer van de
ICT-voorzieningen moest op een nieuwe leest
worden geschoeid. Er was een halve revolutie
voor nodig, kan ik wel zeggen: de overdracht
van allerlei werk dat (vaak heel goed, trouwens)
op faculteiten gedaan werd, naar een nieuwe
centrale ICT-organisatie, die we nu al weer enige
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satie die deze werkomgeving beheert volgens
eenduidige principes is opgezet. De virtuele
applicaties zullen met behulp van één oplossing
verspreid worden, die het dan dus moet doen op
alle soorten interfaces en (terminal) servers.
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hoogstpersoonlijke UWP! En wat er daarna in
2020 komt, zien we dan wel weer. <

