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Vernieuwen
Vernieuwen, het houdt nooit op, we blijven voortdurend
vernieuwen op allerlei fronten. Dat geldt ook voor de
Universiteitsbibliotheek en het CIT, dus we hebben in dit
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Op het digitale front is er bijvoorbeeld het nieuwe Student
Portal. Hiermee hoeven RUG-studenten niet langer overal
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hun informatie vandaan te halen. Alles is nu toegankelijk
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via een webpagina: mail, roosters, cijfers, nieuws en nog veel
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meer. In het interview met CIT-projectleider Ype Poortinga

secretariaat-cit@rug.nl

leest u meer over de totstandkoming van het Student Portal.
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Er is ook nieuws over de verbouwing van de Universiteits-

secretariaat-cit@rug.nl

bibliotheek. Zeg maar gerust grote verbouwing: het hele
gebouw wordt van boven tot onder aangepakt. Dat moet in

internet

2017 resulteren in meer studieplekken, betere belichting,

www.rug.nl/pictogram

supersnel draadloos internet, technisch beter en duurzamer
en nog veel meer. In eerdere nummers van Pictogram hebben
we hier al aandacht aan besteed, nu een update van de werk-
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zaamheden tot nu toe en de plannen voor de komende tijd.
Bij het CIT is ook een aantal vernieuwingen te melden:
de High Performance Computing en visualisatievoorzie-

Drukwerk

ningen hebben het afgelopen jaar een upgrade gehad. Het

Scholma Druk, Bedum
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nieuwe rekencluster Peregrine is in september officieel
in gebruik genomen en burgemeester Peter den Oudsten
kwam in oktober op bezoek om het vernieuwde Reality
Center officieel (en virtueel) te openen.
Nog meer ICT-vernieuwingen en wel van de kant van de
Geodienst: een open data-portaal waarmee wetenschap-
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pers gemakkelijk toegang krijgen tot allerlei open datasets,
het intekenen van landschapskaarten voor het Rode Kruis
tijdens het eerste Missing Maps Event, en niet te vergeten
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de visualisatie van de beschikbaarheid van ov-fietsen op de

Postbus 11044
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Nederlandse stations. In een opslag zien of en hoeveel ov-

9700 CA Groningen
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fietsen er beschikbaar zijn op het station waar je er een wilt
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huren. Is dat handig!
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Verder hebben we nog nieuws over de nieuwe digitale

www.rug.nl/cit

www.rug.nl/bibliotheek

catalogus SmartCart van de Universiteitsbibliotheek, het

@CIT_RUG

@Bibliothecaris

eerste open access-tijdschrift over doofblindheid dat de UB

www.facebook.com/CenterforIT

www.facebook.com/University-

host via haar Open Journal System, de nieuwe telefoonpro-

ofGroningenLibrary

vider van de universiteit, nieuwe digitale toetstafels in de
tentamenhal en niet te vergeten de vaste rubrieken die u
van ons gewend bent.
Nu alleen nog een nieuw jaar! Maar dat zit ook al in de
pijplijn (kwestie van tijd). Dan zullen we u uiteraard ook
weer op de hoogte houden van alle vernieuwingen die ook
volgend jaar ongetwijfeld zullen plaatsvinden.
Namens de redactie,
Kristien Piersma
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