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Op weg naar My University
Proefdraaien met de bèta-versie

Eind september introduceert de Rijksuniversiteit Groningen ‘My
University’: de nieuwe informatiekanalen voor alle medewerkers
en studenten. Vanaf dat moment kunnen zij gebruik maken van
een persoonlijk dashboard dat de informatie van veel gebruikte
toepassingen als RUG-mail, RUG-agenda en ProgresWWW
eenvoudig bereikbaar maakt, waarbij idealiter nog maar één keer
hoeft te worden ingelogd. De introductie van de nieuwe RUGwebsite volgt naar verwachting een maand later.
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