
Gebruiks Regels voor de PCGG - Computers in het PV-Home

Inleiding:

Dank zij de ondersteuning van de Personeels Vereniging beschikt 
de PCGG thans over de mogelijkheid haar computers vast op te 
stellen.

Het bestuur van de PCGG heeft - na overleg met de PV - besloten 
deze computers ook ter beschikking te stellen voor gebruik door 
andere onderverenigingen, echter uitsluitend op hun clubavonden.

We onderscheiden twee soorten:
- specifiek gebruik van de desbetreffende ondervereniging
- algemeen gebruik

Specifiek gebruik:

In dit geval krijgt de ondervereniging van de PCGG een harddisk in 
een cassette ter beschikking voor plaatsing in de daarvoor 
aangewezen computer. Op deze schijf wordt door de PCGG alleen 
een besturings systeem geplaatst.

De ondervereniging kan zelf - binnen de begrenzingen van de 
hardware - bepalen welke applicatiesoftware zij op haar harddisk 
installeert. Tevens krijgt de ondervereniging een houder voor 
montage in de eigen computer. De harde schijf kan dan als tweede 
schijf in dat systeem gebruikt worden om de data verder te 
gebruiken.

Het staat de onderafdeling vrij om en andere, grotere, schijf in deze 
cassette te plaatsen.

Op verzoek kan de schijf opnieuw worden voorzien van het 
besturings systeem.

Algemeen gebruik:

Er zijn twee computers beschikbaar voor algemeen gebruik. De 
PCGG  bepaalt welke software op de betreffende computers wordt 



geïnstalleerd, de gebruikers mogen hier geen wijzigingen in 
aanbrengen.

De volgende functionaliteit wordt ter beschikking gesteld:

- Computer voor internetten.
- Computer voor foto- en video-bewerking, incl. videocapture.

Beide systemen zijn voorzien van een CD-brander.

Overige apparatuur:

Alle computers zijn voorzien van geluidskaart en luidsprekers.
Alle computers zijn in een netwerk opgenomen en delen een 
HPLaserjet zwart/wit printer.
De foto/video-computer heeft een kleuren printer en A4-scanner.
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1) Verenigingen die gebruik willen maken van deze voor-zieningen
dienen dit op te geven aan de materiaal-commissaris. Zij dienen 
tevens een kontaktpersoon te benoemen.

2) De apparatuur is eigendom van de PCGG en wordt door haar 
onderhouden.

3) Het is niet toegestaan wijzigingen in de hardware configuraties 
of in de geïnstalleerde software aan te brengen. Een uitzondering 
hierop is de "eigen harddisk cassettes"!

4) Vooralsnog verzorgt de PCGG standaard printer papier en de 
inktpatronen/toner. Het is niet de bedoeling dat periodiek of  bulk-
print werk op de printers wordt uitgevoerd.

5) Speciaal afdrukpapier- bijvoorbeeld foto kwaliteit - moet door 
de gebruikers zelf verzorgd worden.

6) Aan het gebruik van internet faciliteiten zijn op dit moment 
geen kosten verbonden. De PV verzorgt de telefoon aansluiting.

7) Na gebruik dient de variabele data van de systemen verwijderd 
worden. De PCGG kan geen garantie geven dat een volgende 
gebruiker data NIET overschrijft of verwijderd.

8) Storingen dienen direct gemeld te worden aan de materiaal-
commissaris van de PCGG.

9) Op de clubavonden van een ondervereniging zullen geen 
specialisten van de PCGG aanwezig zijn, tenzij vooraf anders is 
overeengekomen.

10) Bij wangebruik behoudt de PCGG zich het recht voor 
personen of onderverenigingen uit te sluiten van verder gebruik 
van haar computers.


