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In het vorige nummer van Pictogram stonden we uitgebreid
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stil bij de naderende cloud. De internetwolk komt steeds
dichterbij geschoven en lijkt niet meer te stoppen. Het ziet
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er naar uit dat de meeste internetdiensten in de toekomst
internet

via de cloud zullen worden aangeboden. Het ‘enige’ wat
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je hiervoor nodig hebt, is een pc met een internetbrowser.
Nestor, de elektronische leeromgeving van de RUG, is de
www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving

eerste universitaire dienst die is verhuisd naar de cloud.
De verwachting is dat er in de toekomst meer ICT-diensten
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zullen volgen.
Ook op het gebied van de personal computer doen zich
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nog steeds verschuivingen voor. Leek het er even op dat
de laptop het ging winnen van de desktop, kwam daar de
iPad in volle vaart voorbij. Voor velen inmiddels niet meer
weg te denken uit het dagelijkse leven. En heb je ook nog
steeds geen smartphone? Dan hoor je er al bijna niet meer
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Informatie Technologie (CIT)

bij tegenwoordig. Een wereld zonder apps: voor velen niet
meer voor te stellen. Want waar heb je tegenwoordig geen
app voor: die van de RUG en Nestor zijn ook al onderweg.
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Hoe anders ging het nog niet eens zo lang geleden, zeg
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jaren tachtig, negentig (van de vorige eeuw, dat dan weer
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wel). Wist u bijvoorbeeld dat de eerste computers die de
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de krant eigenlijk spelcomputers waren? En dat ze daar
heel blij mee waren, vooral toen iemand bedacht dat er een
verbinding gelegd kon worden tussen de spelcomputer en
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de zetmachine van de drukkerij, zodat het niet meer nodig
was om de artikelen over te typen voor de drukker. Dat
waren nog eens andere tijden.
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Het bovenstaand verhaal is afkomstig van Pictogramredactielid Hans Kuné. In verband met zijn afscheid
blikt hij in dit nummer terug op zijn dienstverband bij de
RUG. Eerst bij de Universiteitskrant en na het geslaagde
‘automatiseringsproject’ met de spelcomputers bij de
afdeling Bestuurlijke Informatie Voorzieningen van
de RUG. Een mooi overzicht van hoe de intrede van de
computer de organisatie de afgelopen dertig jaar heeft
veranderd. En volgens Hans is het nog lang niet klaar…
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