Mededelingen

BIB
Fototentoonstelling Mijn Uitzicht

Nieuwe bibliotheekwidget

Rijksambtenaren hadden tot voor kort allemaal

In de widgetwinkel van MyUniversity is nu de

een geruststellend uitzicht op een lange carrière

nieuwe bibliotheekwidget beschikbaar, onder de

bij hun werkgever, gevolgd door het al even

naam Library Catalogue.

veilige uitzicht op een riant pensioen. Hoe dat

De ‘oude’ widget linkte alleen door naar de

in deze tijden van crisis gaat uitpakken, met

bibliotheekcatalogus (openend in een nieuw

die uitzichten, is plotseling ongewis. Maar één

venster); de nieuwe versie van deze widget biedt

uitzicht hebben we allemaal: het uitzicht vanaf

een zoekscherm waarin u meteen uw zoekter-

onze werkplek.

men kunt invullen. Vervolgens presenteert de

De een kijkt uit op een prachtige tuin, de ander

catalogus zich in het scherm van de widget zelf.

ziet alleen een blinde muur. Weer een andere

Naast zoeken in de Catalogus kunt u in de

collega mag zich verheugen op een uitzicht over

bibliotheekwidget ook uw eigen leengegevens

de hele stad, terwijl een vierde het moet doen

natuurlijk ook het oordeel van de publieksjury

opvragen en boeken verlengen. Overigens is

met het zicht op een parkeerplaats – van auto’s

mee.

het de bedoeling dat het zoekscherm van deze

of vuilcontainers.

• De door de jury uitgekozen foto’s worden tot

widget vanaf september toegang geeft tot

De Kunstcommissie van de RUG wilde al die

1 september 2013 op groot formaat ten-

uitzichten, mooi of lelijk, inspirerend of saai,

toongesteld op de vierde verdieping van de

gaan verzamelen. Daarom riep zij de collega’s

Universiteitsbibliotheek. Daarnaast zijn echter

op, het uitzicht vanaf hun werkplek te fotograferen. Dat mocht gewoon uit de losse pols met

ook alle andere inzendingen te zien!

• Widgetwinkel: klik in de menubalk van MyUniversity rechtsboven op Instellingen <

• Alle inzendingen zijn ook te zien op de Mijn

een mobieltje, maar ook mooi uitgelichte en

Uitzicht Facebookpagina:

uitgesneden foto’s waren natuurlijk welkom.

w w w.fac e b o o k. c o m/M i j n U i t z i c h t

Een deskundige jury (bestaande uit fotograaf

WorldCat Local (zie elders in dit nummer).

• Via k unst c o mmi s s i e @ r u g . n l kunnen

Reyer Boxem en filmhistorica Susan Aasman)

ook meteen weer nieuwe uitzichten worden

maakte uit alle ge-uploade foto’s een selectie.

ge-upload: de Kunstcommissie gaat gewoon

Via de ‘likes’ op de Facebookpagina namen ze

door met het verzamelen ervan! <

CIT
Samenwerkingsplatform SURFconext
SURFconext is een dienst van SURFnet voor

RUG-account ingelogd kan worden.

het online samenwerken binnen onderwijs en

Ook kunnen medewerkers en studenten met

onderzoek. Met de groepsbeheerapplicatie van

hun RUG-account via SURFconext meer dan vijf-

SURFconext kunnen gebruikers van instellingen

tig verschillende commerciële (cloud)diensten

dienstoverstijgende samenwerkingsgroepen be-

en instellingsdiensten benaderen.

heren. Groepsrelaties kunnen centraal worden
geregeld en bij meerdere applicaties worden

Meer informatie over SURFconext en een over-

gebruikt. De groepsbeheerapplicatie is gekop-

zicht van alle clouddiensten die aan SURFconext

peld aan SURFconext, waardoor met het eigen

zijn gekoppeld: w w w. s u r f c o n e x t .nl. <
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