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Koffie, thee? RUGpas mee!
Begin volgend jaar krijgen nagenoeg alle medewerkers van de
universiteit een RUGpas. Met de pas kan de medewerker gratis koffie
en thee krijgen bij de nieuwe automaten voor warme dranken en
boeken lenen bij de UB. Na verloop van tijd zal de pas ook voor andere
doeleinden worden gebruikt.

D

e RUGpas is een kaart met een chip, naam, pasfoto en een barcode
(op de achterkant). De kaart kan voor identificatie en allerhande

facilitaire doelen gebruikt worden. In eerste instantie kunnen medewerkers de pas gebruiken voor de nieuwe automaten voor koffie en thee die
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in de loop van januari en februari van 2013 in bijna alle universiteitsgebouwen worden geplaatst.

Diversiteit
Op dit moment zijn er veel verschillende passen en tokens in omloop
om toegang te krijgen tot uiteenlopende universitaire faciliteiten. De
RUGpas moet die diversiteit terugbrengen, na verloop van tijd moeten alle
bestaande universitaire functies worden ontsloten met één en dezelfde

Externe leverancier

kaart. Zo gaat de RUGpas voor medewerkers de lenerspas bij de Universi-

De productie van de kaarten wordt volledig

teitsbibliotheek vervangen. Op den duur gaat de kaart ook de SPR-kaart

uitbesteed. Op een vaste dag per week produ-

voor het sporten vervangen en zal de toegang tot gebouwen en parkeer-

ceert en verstuurt de leverancier de RUGpassen

terreinen ook geregeld worden via de RUGpas.

naar de huisadressen van de kaarthouders. De
ondersteuning van de RUGpas gebeurt zoveel

Eén pas per persoon
Uiteindelijk krijgen alle medewerkers en studenten een RUGpas. De

mogelijk via selfservice.
De universitaire functionaliteit die geleverd

RUGpas voor studenten en medewerkers is identiek, behalve dat op een

wordt via de RUGpas blijft zoveel mogelijk bij

RUGpas voor studenten duidelijk het woord ‘Student’ gedrukt staat.

de logisch verantwoordelijke dienst. Zo zal de

De RUGpas voor studenten zal in de zomermaanden worden ingevoerd
voor elke student die zich inschrijft voor het studiejaar 2013-2014. Stu-

ondersteuning van printen en kopiëren bijvoorbeeld door het CIT worden verzorgd.

denten kunnen de nieuwe RUGpas ook gebruiken bij print- en kopieermachines van de universiteit. Tot het begin van het nieuwe studiejaar blijft

Foto uploaden

het huidige betaalsysteem voor studenten gehandhaafd: via hun OV-kaart

Medewerkers kunnen een RUGpas aanvragen

of chipsticker. Hiermee kunnen ze begin 2013 ook terecht bij de nieuwe

door een goed gelijkende gezichtsfoto met voor-

automaten voor warme dranken.

aanzicht aan te leveren. Alle RUG-medewerkers

Met betrekking tot medewerkers krijgt niet iedereen die staat inge-

hebben in november een mail ontvangen met

schreven in het personeelsadministratiesysteem een RUGpas. Het streven

informatie over de RUGpas en een oproep om

is om personen slechts één RUGpas te geven. Student-assistenten zijn

een foto te uploaden via https://rugpas-

bijvoorbeeld al in het bezit van een RUGpas (student). Zij krijgen daarom

foto.webhosting.rug.nl.

ondanks hun inschrijving in Peoplesoft geen tweede RUGpas. UMCG-

Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit zo ge-

medewerkers krijgen ook geen RUGpas, omdat ze verbonden zijn aan de

piept was; mijn kopje koffie voor 2013 is veilig-

rechtspersoon UMCG en in gebouwen werken waar geen functies worden

gesteld! Nou maar hopen dat het een smakelijk

gebruikt die met de RUGpas ontsloten worden.

bakje wordt! <
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