
Mededelingen

UB

CIT BARS wordt vervangen door 
SURFfilesender

Gebruikt u de dienst BARS voor het verstu-

ren van grote bestanden? Vanaf 4 juli kunt u 

daarvoor gebruikmaken van SURFfilesender. In 

het vorige nummer van Pictogram (april/mei 

2016) konden we al vertellen dat er sinds enige 

tijd naar een opvolger van BARS werd gezocht, 

omdat dit systeem qua functionaliteit achter be-

gon te raken. Uiteindelijk viel de keus op SURF-

filesender van SURFnet en na een voorberei-

dingsperiode zal dit nieuwe systeem vanaf begin 

juli dus actief zijn. Vanaf 28 juli 2016 kunnen 

er geen bestanden meer via BARS worden ver-

stuurd en wordt u automatisch doorgeleid naar 

SURFfilesender. Het is tot en met  11 augustus 

a.s. nog mogelijk om bestanden op te halen die 

u heeft ontvangen via BARS. Daarna wordt de 

dienst BARS helemaal stop gezet. SURFfilesen-

der is net als BARS beschikbaar via het Dash-

board van My University, onder het kopje Tools. 

Meer informatie over SURFfilesender:  

www.surffi lesender.nl .  <

De catalogus, lenen en reserveren in de bibliotheek-app

UB Binnenstad deze zomer vijf weken gesloten

Door de overgang naar een nieuw catalo-

gussysteem verandert er het een en ander 

voor gebruikers van de bibliotheek-app:

• Bestaande gebruikers krijgen in de eerste 

week van juli 2016 een mailbericht, waarin ze 

gevraagd wordt een nieuwe wachtwoord aan 

te maken.

In verband met de renovatie van de begane 

grond en het trappenhuis zal de UB Binnen-

stad in de zomer van dit jaar 5 weken (en 6 

weekenden) gesloten zijn voor het publiek.

• Het gaat om de periode zaterdag 9 juli t/m 

zondag 14 augustus 2016. 

De directe aanleiding is dat de entree en hal van 

het gebouw in deze periode zodanig versperd 

• Gebruikers die de app voor het eerst instal-

leren op hun smartphone of tablet, krijgen 

een mailbericht met dezelfde vraag zodra 

proberen in te loggen. 

In de app zal een mededeling verschijnen met de 

aankondiging van deze kleine verandering.  <

zijn - door bouwwerkzaamheden, apparatuur 

en een grote steiger – dat het publiek niet veilig 

naar binnen kan.

Onze dienstverlening blijft wel zoveel mogelijk 

op peil: lees er alles over op

www.rug.nl/bibliotheek/zomer-2016  

<

Cursusrooster najaar 2016

Wilt u meer halen uit de computerpro-

gramma’s die u gebruikt? Het CIT biedt 

al jaren een uitgebreid cursusprogramma 

met computercursussen. Het cursusaanbod 

omvat zowel basis- als gevorderde cursussen. 

U kunt een cursus volgen over bijvoorbeeld 

Excel, Access, SPSS, PowerPoint of Prezi. Als u 

slimmer wilt werken met de huisstijltoepassing 

DotOffice of meer wilt weten over de webeditor 

Prospero, dan kunt u ook bij het CIT terecht. 

Heeft u met een lange tekst te maken zoals 

het schrijven van een proefschrift en wilt u die 

drukklaar aanleveren in een verzorgde opmaak? 

De cursus ‘Een thesis schrijven met Word 2010’ 

kan u een hoop tijd en frustraties besparen!

En als u zelf de inhoud van de cursus wilt 

bepalen, kunt u elke dinsdagmiddag in het 

Open Leercentrum terecht. Bij deze begeleide 

zelfstudie neemt u in eigen tempo een aantal 

vooraf gekozen leermodules door. U kunt met 

uw vragen terecht bij de aanwezige docent. 

Vindt u het prettiger om ingewikkelde kwesties 

meteen achter uw eigen pc op te lossen, dan is 

het ook mogelijk dat een docent van het CIT bij 

u op de werkplek langs komt om ondersteuning 

te bieden. 

Een compleet overzicht van het cursusrooster 

van najaar 2016 vindt u in de cursuscolumn van 

CIT-docent Jan Hemel (met deze keer speciale 

aandacht voor draaitabellen in Excel). 

Meer informatie over alle cursusmogelijkhe-

den is te vinden op

www.rug.nl/computercursus .  <
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