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Uiteraard houden we u ook in het nieuwe collegeseizoen op
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de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van ICT bij
de RUG. In dit nummer vallen we meteen met de deur in
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huis met een artikel over de nieuwe supercatalogus van de
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Ook in dit nummer een overzicht van de (gewenste) universitaire ICT-ontwikkelingen voor de komende twee jaar. De

m;v ontwerper ˘ s bno

universitaire ICT-leveranciers CIT, Bureau, Bibliotheek en
Facilitair Bedrijf hebben deze ontwikkelingen gezamenlijk

Drukwerk

ISSN 1389-2886

Scholma Druk, Bedum

op papier gezet in het Universitair Informatieplan 20132014. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling volgt meteen in
het artikel Manager Self Service over de online selfservices

Donald Smits Centrum voor

Bibliotheek RUG

Informatie Technologie (CIT)

die steeds verder uitgebreid worden. Hoofd HR-Services Jorine Janssen vertelt over de plannen met de Do It Yourselfwidget op My University.
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draadloos netwerk, de werkzaamheden vorderen gestaag!
Dat geldt ook voor de invoering van de nieuwe universitaire
werkplek. Daar wordt al lang over gepraat, maar hoe staat
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Voorziening

het er nu mee? Het zijn voorbeelden van grote projecten met
veel impact en een lange looptijd. U zult er dus nog vaker
over horen!
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Verder in dit nummer nog de belevenissen van (oud) RUGmedewerker Hans Kuné die na zijn pensionering langs de
zijlijn blijft meekijken, het nieuwe overzicht van CIT-computercursussen, de mededelingen en de ICT-ontwikkelingen
bij de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen, die gaat
beginnen aan het grote avontuur dat Twitter heet…
Kristien Piersma
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