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CITVoortaan 250 gigabyte opslag op SURFdrive

SURFdrive-gebruikers kunnen voortaan nog meer bestanden kwijt 

in hun account. Op veler verzoek is de opslagruimte van SURF’s 

cloudopslagdienst uitgebreid van 100 naar 250 gigabyte per gebruiker. 

De uitbreiding is gratis en direct beschikbaar. Er was al langer vraag naar 

het vergroten van de beschikbare opslag, bijvoorbeeld van onderzoekers 

die alle data van een groot onderzoeksproject veilig wilden opslaan en 

delen met hun collega’s. Nu hun accounts 2,5 keer zo groot zijn, is dat nog 

makkelijker geworden. De extra ruimte is per direct beschikbaar. Gebrui-

kers en instellingen hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Aan de 

uitbreiding zijn geen kosten verbonden.

SURFdrive is de cloudopslagdienst van SURF voor het Nederlandse on-

derwijs en onderzoek, waarmee medewerkers, onderzoekers en studenten 

gemakkelijk bestanden kunnen opslaan, synchroniseren en delen. Data 

worden beveiligd opgeslagen op Nederlandse servers  <

Samenwerking op het gebied van Big Data tussen 
RUG en Osaka University Japan

De Rijksuniversiteit Groningen en Osaka University uit Japan hebben 

hun samenwerking verlengd. Op 4 oktober jl. tekenden Rector Mag-

nificus Elmer Sterken en Prof. Shojiro Nishio de hernieuwde samenwer-

kingsovereenkomst. Osaka University is een strategische partneruniversi-

teit van de RUG.

De wetenschappelijke samenwerking bestaat sinds de jaren ‘80, daar-

naast werd in 2002 een samenwerkingsovereenkomst en uitwisselings-

overeenkomst voor studenten getekend. 

Tijdens het bezoek aan Osaka zijn eveneens de mogelijkheden verkend 

voor samenwerking op het terrein van Big Data. Dit zal één van de thema’s 

worden in samenwerking van dit strategische samenwerkingsverband.   <

Geodienst RUG genomineerd voor twee prijzen

De Geodienst van de RUG is in de race voor twee prijzen. De CIT-dienst 

is genomineerd voor de Geo Prestige Award 2017, een wedstrijd 

voor geo-professionals, geo-startups en geo-organisaties. Deze prijs is 

in het leven geroepen door GIN, de Nederlandse beroepsvereniging van 

geo-professionals, om vakmensen te eren en te waarderen en innovatie te 

stimuleren. Op 20 november a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt.

Daarnaast dingen de universitaire geo-experts met maar liefst drie 

inzendingen mee naar de Stuiveling Open Data Award (SODA). De SODA 

moedigt het gebruik van open (overheids)data aan en gaat uit van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Naast oneindige 

roem is voor de winnaar € 20.000 beschikbaar. De bekendmaking van de 

Stuiveling Open Data Award is op 16 november a.s.  <

Publiceer gratis open access!

Dankzij afspraken die de Nederlandse universiteiten gezamenlijk 

met uitgevers hebben gemaakt, kunnen RUG-auteurs nu al in meer 

dan 8000 tijdschriften gratis (of in sommige gevallen met korting) open 

access publiceren. De ‘article processing charge’ die een auteur normaal 

gesproken moet betalen om een artikel open access te maken, is via deze 

afspraken al afgekocht.

Om welke tijdschriften gaat het?

• Via de landelijke open access browser kunt u per tijdschrift controleren 

of het binnen een kortingsregeling valt: http://journalbrowser.

rug.nl/WebQuery/rugbrowser?q=*

• Er is een lijst beschikbaar van alle tijdschriften die binnen landelijke 

regelingen vallen: http://openaccess.nl/nl/in-nederland/

uitgeversdeals

• Details van alle open access regelingen, zowel landelijk als RUG-speci-

fieke: www.rug.nl/l ibrary/open-access/finances .

Vragen? Mail  naar openaccess@rug.nl .  <

Nieuwe activiteiten in 3D-filmtheater DOT

Na twee jaar worden in de koepel van het voormalige Infoversum weer 

planetariumshows getoond. Het gebouw heet nu DOT en is voorna-

melijk een restaurant, eigendom van en gerund door Bos & Bos Catering, 

waarbij de RUG ook een kleine rol speelt. Als onderaannemer van Bos & 

Bos organiseert de RUG een aantal keren per maand planetariumshows 

en andere wetenschappelijke activiteiten. Alle activiteiten in DOT worden 

gezamenlijk georganiseerd door het Kapteyn Instituut en het Centrum 

voor Informatie Technologie van de RUG. Tijdens het Weekend van de We-

tenschap op 7 en 8 oktober jl. vond de eerste voorstelling plaats met een 

show over de Cassini-missie naar Saturnus.  <
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