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Vakantie?
Even dachten wij van de Pictogram-redactie dat het er niet
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Adreswijzigingen

van zou komen, dit jaar: de zomervakantie konden we net
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als een hoop collega’s wel op onze respectievelijke buiken
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schrijven. Dat vermaledijde Programma Vernieuwing Web-
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communicatie hield alle RUG-medewerkers die maar in de
verte iets met de website te maken hadden, nu eenmaal nog

e-mail

minstens tot Bommen Berend in zijn ijzeren greep. Op 17

secretariaat-cit@rug.nl

juli zouden het Studenten- en Medewerkerskanaal live gaan
onder de mooie naam ‘My University’, waarna ongeveer een
maand later, net voor de opening van het nieuwe acade-

internet

misch jaar, de officiële nieuwe internetsite w w w. r ug.nl
voor de buitenwacht zou worden gelanceerd.
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Alle verloven ingetrokken dus. Dan moesten de kinderen
maar even op een verregend zeilkamp worden gestald en
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mama op interrailvakantie met haar beste vriendin, terwijl
papa zeven dagen per week tot diep in de nacht in de weer was
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Scholma Druk, Bedum

met de ook al helemaal vernieuwde cms-editor Prospero. Dan
maar geen De Waardtent op camping Stortemelk, laat staan
een last-minute vanaf Eelde naar Dalaman aan de Turkse
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rivièra vanwege dat aanhoudende rotweer in Nederland.
Maar zie: opeens brak de zon door, was het niet in het echt
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dan toch symbolisch. De lancering van de nieuwe website
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werd voor minstens twee maanden uitgesteld: pas ergens
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eind september gaan die Studenten- en Medewerkerskanalen
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in de lucht, en de extranetsite weer een maand later!
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Dat gaf lucht. Opeens lukte het ons van de redactie om tussen
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het webvernieuwen door zomaar deze aflevering van Pictogram af te redigeren! En waar ons prachtblad eerst waarschijnlijk ongelezen in de kattenbak was beland in gezinnen

Administratieve Informatie

Facilitair Bedrijf

Voorziening

waar Prospero de zomer domineerde, is er nu een gerede
kans dat onze abonnees alle tijd hebben de artikelen in dit
nummer goed uitgerust tot zich te nemen.
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Gelukkig maar, want er is weer veel moois te lezen. Uiteraard
praten we u helemaal bij over die webvernieuwing, maar
daarnaast is er bijvoorbeeld een interessant interview over
de beroemde Sonttolregisters die nu grotendeels online te
doorzoeken zijn. Hoe gaat het verder met de Bibliotheek, hoe
bevalt het digitaal toetsen, hoe zit het met die mobiele app of
apps? U weet er alles van na het lezen van deze Pictogram.
Tot slot vestigen we nog even extra de aandacht op de drie
artikeltjes van ons inmiddels gepensioneerde redactielid
Hans Kuné, die ons onder de noemer ‘Langs de zijlijn’ gelukkig blijft voorzien van zijn rake observaties.
Frank den Hollander
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