Hans Kuné / a.j.kune@rug.nl

Lieve hemel, een mailtje van de voorzitter
van het College van Bestuur. Eens even
denken. Zou Sibrand Poppema ooit een
mailtje aan Hans Kuné willen sturen? En
als hij dat al zou wíllen, zou-d-ie dat dan
ook doen? Ik bedoel: zou zo’n man daar
tijd voor kunnen vrijmaken? Zou-d-ie daar
genoeg psychische energie voor kunnen
opbrengen? De hele dag is zo
iemand in de weer met bijzonder ingewikkelde vraagstukken, met zeer belangrijke
mensen en de hele dag staat
hij bloot aan enorme spanningen. Eén verkeerde beslissing
en de RUG lijdt onnoemelijke
schade. Gesteld: je bent de hele
dag bezig geweest met dat soort
werk: krijg je het dan nog voor elkaar om
een mailtje aan de pensionado Kuné op te

Lieve Hemel

stellen, voorondersteld dat je nog weet wie
dat is?
Nee, besloot ik. Dat lukt die man niet en
dus. . .
Phishing!!
Iemand probeert mij wijs te maken, dat ik
een mailtje van niemand minder dan de
heer Poppema ontvangen heb. Iemand, een
verdorven geest, een lid van een kwaadaardige criminele organisatie, gaat er vanuit
dat ik me nu zo gevleid voel, dat zo’n belangrijk man mij iets wil meedelen, dat ik
het mailtje open en dan iets raars doe, mijn
creditcardnummer of mijn inlogcodes voor
de onovertroffen RUG-website intypen,
zoiets, dit alles in de euforie die het mailtje
van de pseudo-Poppema in mijn hersencellen veroorzaakt heeft. Ha ha.
Psychologie van de koude grond. Here
criminele, zo sit ik gewoon niet in mekaar.
Bovendien ben ik getraind in dit soort dingen. Ben ik een paar maanden geleden immers niet zo stom geweest om het pseudophishingmailtje van het CIT te openen? Ik
weet kortom wat mij te doen staat. Delete.
Delete, delete en nog eens delete!!! Dat zal
ze leren.
Ahum.
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nu voor het eerst. Vanaf 26 mei kun je je
afspraken in de nieuwe agenda maken. Je
bestaande afspraken kun je dan nog op de
oude server blijven zien.
En moeten we nu bang zijn voor de NSA en
Plasterks geheime dienst?
Je moet altijd voorzichtig zijn met je mail.
Met Sander Liemberg.

ik wel uit. Met die tool kun je aangeven wat

Als je informatie hebt die belangrijk is en

Hallo Sander, het klopt toch dat jij project-

je wilt bewaren. Dat wordt dan overgezet.

waarvan je niet wilt dat die door anderen

leider van het mailmigratieproject bent,

Je e-mailadres blijft hetzelfde.

bekeken wordt, dan moet je gebruik maken

hè? Ik bel je op namens Pictogram. Ik heb

En als iedereen alles overgezet heeft, dan

van versleutelingsprogrammatuur. Dat

een vraag. Gaan wij pensionado’s ook mee

kan de RUG zomaar haar eigen mailservers

is nu zo, en dat blijft met Google Mail het-

in de migratie? Of worden wij aan ons lot

afdanken?

zelfde. Het is wel zo, dat als er hele goede

overgelaten?

Dat klopt. Dat doen we niet tegelijk, na-

redenen zijn om niet met Google mail in

Nee hoor, Hans. Jullie worden absoluut niet

tuurlijk. We houden ze tot het eind van het

zee te gaan, dat er dan uitzonderingen

aan je lot overgelaten. Jullie worden ook

jaar nog aan. Maar dan kijken we of ze weg

mogelijk zijn. Medewerkers kunnen bij

meegenomen. Maar heb je het mailtje nog

kunnen.

faculteitsbesturen zo’n uitzonderingsposi-

niet gelezen, waar dat allemaal in staat? De

Dat is een enorme bezuiniging. Ongeloof-

tie aanvragen.

26ste mei gaan we over.

lijk. Tenzij Google heel veel geld voor haar

Oei, oei, uitzonderingen. Kost altijd weer

Oeps. Mailtje? Nee, ik heb geen mailtje

diensten vraagt.

veel geld.

gekregen, geloof ik.

Google vraagt niets. Het is gratis. Free

Nu ja, we zien het wel. Op dit ogenblik we-

Ooh. Oei. Dat is niet zo mooi. Want ieder-

of charge. Google Apps for Education. Ja,

ten we helemaal nog niet of er veel mensen

een met een P-nummer zou dat mailtje

waarom dat zo is, weet ik ook niet. Er zal

op uitzondering aan zullen dringen. En we

gekregen moeten hebben. Dan moet ik eens

ongetwijfeld een business model achter zit-

werken hard aan een veilig gegevensuit-

even kijken wat er fout is gegaan. Maar hoe

ten, maar ik weet niet welk. Misschien dat

wisselingssysteem, dat we Unishare gaan

dan ook: je hoeft je nergens zorgen over te

ze denken: als al die studenten aan Google

noemen. Dat is een soort Dropbox, maar

maken. We gaan allemaal over naar Google

gewend raken, hebben we belangrijke

dan lokaal, zodat de gegevens afgeschermd

Apps. De studenten zijn al over. En de me-

goodwill gekweekt.

zijn. Krijg je ook nog allemaal mailtjes

dewerkers volgen op 26 mei. Iedereen met

Google Apps for Education?

over. Tenminste, dat hoop ik. Want het is

een P-nummer.

Ja, het is veel meer dan alleen maar mail.

wel raar dat je ons eerste mailtje nog niet

Allemachtig. En moet ik dan nog iets doen?

Er zit bijvoorbeeld ook een agenda in. De

hebt. Had je een paar dagen geleden moe-

Ja, je moet je mail overzetten, daar krijg je

agenda wordt ook overgezet. Dat vind ik

ten krijgen.

een tool voor. Daar sturen we ook nog mail-

persoonlijk nog wel het spannendste deel

Ja, raar.

tjes over. Raar dat je nog niets van ons ge-

van het project. De mail is al een keertje

Maar doet er niet toe. Ik stuur het je nog

hoord hebt. Maar daar kijk ik naar, dat zoek

gelukt, voor de studenten. De agenda gaat

een keer toe. En ik zoek uit wat er mis is
gegaan.
Dank je wel, Sander. En succes met je
project.
OK. Hoi.
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