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WannaCry danger and mitigation
– przypomnienie o konieczności zabezpieczenia komputerów i ochrony danych,
– w ostatnich miesiącach przeprowadzona została kampania wysyłania e-maili do
użytkowników i pracowników CERNu zawierających potencjalnie niebezpieczne treści;
wysłano 20 tysięcy listów; 20% adresatów kliknęło w link,
– przypomnienie, że otwarcie załącznika, kliknięcie w link lub otwarcie podejrzanej strony
internetowej może spowodować utratę danych lub nawet włamanie do prywatnych zasobów
użytkownika (keylogger, podgląd na konta bankowe, etc.),
– zalecenia: nie klikać w podejrzane linki, robić regularne kopie zapasowe danych, instalować
na bieżąco łatki do systemów.
Report on services from SMB department
– nowy "service desk" - nowi pracownicy zatrudnieni od 1 kwietnia; deklaracja, że
rozwiązanie problemów idzie im coraz sprawniej,
– wspomniana ostatnio renowacja hotelu w budynku 38 nie została zaakceptowana i nie
zostanie przeprowadzona w 2019 r.,
– mały budżet na hotele - tylko najpotrzebniejsze remonty; jeżeli zostaną pieniądze, to będzie
przeprowadzona renowacja przestrzeni wspólnych (prysznice, toalety),
– przypomnienie, że w hotelu na terenie CERNu można przebywać maksymalnie 90 dni
w okresie 6 miesięcy,
– bardzo duży problem z rezygnacjami z zarezerwowanych pobytów (40% rezygnacji w skali
roku); kłopotliwi są np.:
– użytkownicy, którzy rezerwują pokój na wiele okresów ("na wszelki wypadek"),
– grupy, które rezerwują wiele pokoi a następnie rezygnują,
– trwa remont przejścia / ulicy pomiędzy kampusem a Globe,
– sprawa tramwaju do St. Genis została "zawieszona"; plotka głosi, że spowodowane jest to
problemami finansowymi oraz brakiem decyzji odnośnie projektu ronda.
Restaurants' Supervisory committee (CSR)
– restauracje w CERNie obsługują setki osób dziennie (R1 ~2000, R2 ~750, R3 ~450),
– procent osób zadowolonych z restauracji: R1 ~74%, R2 ~75%, R3 ~39%,
– płatność kartami kredytowymi nie będzie możliwa; alternatywa, czyli platforma Mobino nie
będzie dostępna - firma, która ją obsługiwała zbankrutowała,
– studenci mogą liczyć na 10% zniżki w restauracjach R1 oraz R2 w okresie od 15/06 do
15/09; wymagania: wiek poniżej 25 lat, legitymacja studencka, co najmniej miesięczny
kontrakt w CERNie,
– kontrakt na obsługę R1 skończy się w 2017 r.; CERN skłania się do przedłużenia umowy
z firmą Novae,
– planowane jest ustawienie krzeseł i namiotów/parasoli na trawniku przed restauracją,
– dużym problemem jest wynoszenie (i niezwracanie) sztućców; nie powinno być natomiast
problemu z używaniem sztućców na terenie restauracji przez użytkowników
przychodzących z własnym jedzeniem (lunch-box),
– prośba ze strony ACCU o więcej mikrofalówek.

Users' Office News
– polscy użytkownicy CERNu w 2016 r.: 285, w tym:
– 261 "research physicists",
– 20 "scientific & eng. work",
– 4 "technical work";
– brak użytkowników w kategoriach "manual work" oraz "prof. admin work",
– pozostałe statystyki znajdują się w prezentacji.
Driving a CERN vehicle in the European Union
– odnośniki do dokumentów:
– http://cds.cern.ch/journal/CERNBulletin/2015/28/Official%20News/2026051?ln=en
– http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-isimportation/temporary-importation_en

