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UB test high speed
wireless internet
Studenten kunnen straks wel tien tot twintig keer sneller draadloos
internetten in de Universiteitsbibliotheek. Hiertoe voert het Centrum
voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen een
pilot uit op de vierde verdieping van de Universiteitsbibliotheek.
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snelheid van het draadloos netwerk
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Omdat steeds meer mensen gebruik maken
van het draadloze netwerk, is gezocht naar

802.11 ac: de nieuwe standaard

oplossingen om het WiFi-netwerk vrijwel net
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Het verbeteren van het draadloos netwerk is

dataverkeer te verwerken.
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Universiteitsbibliotheek. Het gebouw krijgt meer

Voor iedereen beter internet

studieplekken, wordt beter ingedeeld en wordt

Ondanks dat veel oude apparaten de nieuwe

technisch voorbereid op een duurzame, digitale

techniek nog niet aankunnen, hebben ook ou-

toekomst. Er is al een start gemaakt met het

dere apparaten profijt van het nieuwe netwerk.
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mensen gebruiken maken van het netwerk,
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• Kijk voor meer informatie over de renovatie en High Speed wireless internet op
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