Helpdesk
Downloadportal software voor studenten en
medewerkers RUG

Medewerkers en studenten van de RUG kunnen sinds kort software
downloaden via de nieuwe downloadportal op de RUG-website. Het
gaat om software waar de RUG een licentie voor heeft en die het
gebruik op pc’s en laptops binnen de RUG en soms elders toestaat.
De downloadportal is onderdeel van de nieuwe site van het CIT met
informatie over software bij de RUG.
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• Meer informatie over software bij de RUG de downloadportal:
w w w. r u g . n l / c i t / s o f t w a r e.
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• Meer informatie over de Mobiele werkplek (MWP): w w w. r u g . n l / cit/doel-
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• De CIT Servicedesk: w w w. r u g . n l / c i t / s e r v i c e d e s k
• De website van Surfspot.nl voor ICT-producten voor thuisgebruik:
w w w. s u r f s p o t . n l.
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