Mededelingen
Symposium Debian/Ubuntu
packaging

Portret Donald W. Smits onthuld

Op 1 en 2 november a.s. organiseert het CIT een

CIT

symposium op het gebied van packaging voor
Ubuntu/Debian Linux-systemen. Tijdens het
symposium worden presentaties en workshops

Software Service: alle informatie
over het gebruik van software
binnen de RUG

verzorgd door de vooraanstaande Debian-ontwikkelaars Deorge Dachev (Bulgarije) en Tony
Mancill (Amerika).
Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan het symposium. Meer informatie en

In het softwareoverzicht op de CIT-website is

aanmelden: www.rug.nl / c i t . <

een overzicht te vinden van alle software die bin-

Overlijden Onno van Schalkwijk

Op donderdag 20 september jl. is in de Zernike-

nen de RUG beschikbaar is voor medewerkers

borg het portret onthuld van prof.dr. D. (Donald)

en studenten. Het gaat om een overzicht van

W. Smits. Donald Smits was de eerste directeur

software die op de werkplek wordt aangeboden.

van het Rekencentrum, van 1964 tot 1984. Hij

Een aantal softwarepakketten kan via het

Het CIT ontving het verdrietige bericht dat

overleed in 1998. Het portret van Donald Smits

software downloadportaal zelf worden opge-

oud-medewerker drs. O. (Onno) van Schalkwijk

werd onthuld door zijn kleinzoon Arthur Donald

haald en geïnstalleerd. De beschikbaarheid van

na een kort ziekbed op 3 oktober jl. is overleden.

Smits. Het portret is een kopie van het schilderij

software op het download portal is afhankelijk

Onno was tot aan zijn FPU in 2006 werkzaam

dat op 15 februari jl. in het Academiegebouw is

van de door de leverancier of fabrikant gestelde

bij het toenmalige RC. Hij begon in 1973 als

gepresenteerd tijdens de jaarlijkse aanbieding

licentievoorwaarden. Meer informatie:

student-assistent bij het Rekencentrum en

van hoogleraarportretten. <

w w w. r u g . n l / c i t / s o f t w a r e. <

verzorgde als docent vooral veel SIMULAtrainingen, een programmeertaal om simulatieprogramma’s te schrijven. Later werkte hij als
voorlichter bij het Rekencentrum en is hij tevens
hoofd van de afdeling Onderwijs en voorlichting
geweest. Onno is 69 jaar geworden.

Proef met webshop voor klappers en syllabi

FB

Bij de Rechtenfaculteit van de RUG heeft het

de verkrijgbaarheid, het niet voortijdig weten

Facilitair Bedrijf (FB) onlangs een proef uitge-

wanneer de syllabi beschikbaar zijn en wat de

voerd met een webshop voor het bestellen en

kosten zijn. De faculteiten vinden de uitgifte

aankopen van klappers en syllabi. Aanleiding

van klappers en syllabi een hoge kostenpost en

van de proef was de wens van met name de

een grote inspanningsverplichting. Daarnaast

grotere faculteiten om het verkoopsysteem van

zijn de administratiehandelingen voor het juist

kan op het (huis)adres geleverd worden. De

de klappers en syllabi te vereenvoudigen.

archiveren en beoordelen van auteurskosten

faculteiten en diensten ontvangen een beheers-

tijdrovend. Het vernietigen van niet verkochte

baar en aantoonbaar verkoopoverzicht ten

het Facilitair Bedrijf de productie en verkoop van

klappers/syllabi, is verder een repeterende

behoeve van de afhandeling van auteurskosten

zo’n 45.000 tot 55.000 klappers en syllabi op

kostenpost voor de faculteiten.

voor stichting PRO.

Per jaar verzorgt de afdeling Grafimedia van

verschillende locaties binnen de RUG. Volgens

De nieuwe webshop moet een einde maken

Op basis van de bevindingen van de proef bij

zowel de faculteiten als Grafimedia is de aanle-

aan bovengenoemde problemen. Bestellingen

de Rechtenfaculteit zal worden bekeken hoe de

vering van opdrachten, de administratie, uitgifte

via de online shop vinden plaats vanaf één digi-

webshop ingezet kan worden bij de rest van de

en facturering in het huidige systeem arbeids-

taal loket waarbij het eindproduct, tarieven en

universiteit. Ook bekijkt Grafimedia de mogelijk-

intensief, foutgevoelig en moeilijk beheersbaar.

levertijd direct zichtbaar zijn. Aan de webshop

heid om meerdere standaardproducten via de

De studenten ervaren vooral problemen met

is een betaalsysteem gekoppeld en desgewenst

webshop beschikbaar te stellen. <
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