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Door:
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In deze rubriek worden nieuws, websites, literatuur, congressen en symposia gesignaleerd. Tips, nieuwtjes en persberichten kunnen worden
opgestuurd naar Doxis ter attentie van Maarten van Damme, Loire 118,
2491 AJ Den Haag (maarten.van.damme@doxis.nl)

Controle op e-mail

gebruiker, zal uitsluitend gebruikt worden om met

Nederlandse werkgevers controleren vaker het e-mail

overheidsinstanties te communiceren. Het aan-

gebruik van medewerkers dan in andere landen. In

nemen van dit e-mail adres is geheel vrijwillig. De

Nederland controleert zo’n 66% van de werkgevers

Belgische overheid hoopt hiermee dat er meer en op

de e-mail berichten van medewerkers tegenover 56%

een efficiëntere wijze met de burger wordt gecom-

van werkgevers in EMEA (Europa, Midden Oosten en

municeerd. Tevens is het een milieuvriendelijke wijze

Afrika).

van communiceren omdat sommige documenten
niet meer in papieren vorm aan de burger wordt ver-

Bron: http://www.automatiseringgids.nl/news/

stuurd.

default.asp?nwsId=26518
Zie ook: http://www.webwereld.nl/nav/nb?18064

Bron: http://www.elo.nl/elo//actueel/nieuwsarchief/
2004/03March/15/belg_email.jsp?ComponentID=25836

Rechtenbeheer voor digitale documenten in
België geregeld
Microsoft en Belgische post gaan samenwerken in een

Uw favoriete tv-programma gemist? Geen
probleem….

ontwikkeling genaamd Trust Square (Trust2). Dit is

Omroep.nl biedt sinds kort de mogelijkheid oude

een dienst voor digitaal rechtenbeheer dat mogelijk

afleveringen van tv en radioprogramma’s via het inter-

dit jaar wordt opgenomen in het Microsoft office

net te bekijken en te beluisteren. Het betreft hier

2003 pakket. Met digitaal rechtenbeheer is het

alleen programma’s van de publieke omroep. Behalve

mogelijk om beperkingen te stellen aan inzage en

de programma’s van de vorige dag is er ook een

gebruik van digitale documenten. De geadresseerde

archief van eerdere uitzendingen en eerdere pro-

bekijkt een document door gebruik te maken van een

gramma’s van de publieke omroep. Het is wel aan te

elektronische identiteitskaart (eID). Belgische Post is

bevelen om de bestanden met behulp van een breed-

een van de verstrekkers van certificaten voor de elek-

band Internet verbinding te bekijken.

tronische identiteitskaart.
Bron: www.omroep.nl
Bron: http://www.automatiseringgids.nl/news/
default.asp?nwsId=26581

Gratis e-mailadres voor iedere
Belg
De Belgische overheid stelt binnenkort een gratis e-mail adres ter
beschikking aan alle Belgen. Dit email adres, gekoppeld aan het
bestaande e-mail adres van de
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Open Source software voor MIT

Kennis en instrumenten van OL2000

Massachusetts Institute of Technology (MIT), een van

Van 1996 tot 2003 heeft het Programmabureau

de meest vooraanstaande universiteiten ter wereld

OL2000 samen met de projecten Bedrijvenloket,

heeft samen met Hewlett-Packard een open source

VraagWijzer en Bouwen en Wonen vanuit de

systeem, Dspace, ontwikkeld voor het archiveren van

Ministeries EZ, VWS, VROM en BZK gewerkt aan ver-

de digitale neerslag van onderzoeksinstellingen. Niet

betering van publieke dienstverlening. Door dienst-

alleen documenten en publicaties maar ook com-

verleners te stimuleren hun organisatie klantgericht

puter programma’s, boeken, multimedia publicaties

in te richten en burgers en bedrijven niet langer ‘van

en andere digitale neerslag kan hierin gearchiveerd

het kastje naar de muur’ te sturen.

worden. In Dspace wordt ook digitale neerslag

De kennis en de instrumenten die de afgelopen jaren

opgeslagen die vaak niet op papier wordt gepu-

zijn ontwikkeld, kunt u terugvinden op de website:

bliceerd maar van grote waarde is voor onder-

http://www.elo.nl/kenniswijzer/instrumenten/instru-

zoeksinstellingen. Het systeem is open source waar-

menten.html

door de mogelijkheid bestaat dat het systeem verder
ontwikkeld kan worden door iedereen die over toe-

Veilig surfen

gang tot het systeem beschikt.

De nieuwe website www.surfopsafe.nl geeft con-

Dspace is gratis beschikbaar voor onderzoeksin-

sumenten en kleinere bedrijven advies over veilig

stellingen zoals universiteiten.

internet gebruik. De site besteedt daarnaast ook aandacht aan veilig internetgebruik voor kinderen. De

Bron: D-Lib Magazine, January 2003, Volume 9

site is onderdeel van een grotere campagne van de

Number 1, ISSN 1082-9873

ministeries van Economische Zaken en Verkeer en

Zie ook: http://libraries.mit.edu/dspace-mit/

Waterstaat. De campagne is een nauwe samenwerking tussen overheid, gebruiksorganisaties en het
bedrijfsleven. De risico’s voor internetgebruik wor-
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den toegelicht en waar mogelijk worden preventieve
maatregelen toegelicht.
Bron: www.surfopsafe.nl

Een elektronisch documentmanagement systeem voor de Deense Overheid.
De Deense overheid is van plan een documentmanagement systeem voor de gehele overheid aan
te schaffen. Hiermee hopen zij de productiviteit te
bevorderen en de communicatie binnen en buiten
de overheid te verbeteren.
Bron: http://www.elo.nl/elo//actueel/nieuwsarchief/
2004/03March/24/docmanindenmark.jsp?ComponentID=
25900&SourcePageID=15405
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