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1. Doel 

 

Hierdie beleid is bedoel om die korporatiewe beheer en bestuur van die webblad van die 

Universiteit van Pretoria (hierna ‘die Universiteit’ genoem) te reguleer. Die doel van die 

beleid is om te verseker dat personeel, studente, verskaffers en kontrakteurs van die 

Universiteit by die webriglyne en -standaarde hou ten einde die Universiteit se 

Webometrics-posisie (sy posisie as 'n internasionale navorsingsintensiewe universiteit) 

en sy handelsnaam te ondersteun. 

 

 

2. Organisatoriese bestek  

 

Hierdie beleid is van toepassing op die openbare webblad van die Universiteit (hierna 

‘die UP-webblad’ genoem) en gevolglik op alle fakulteite, steundiensdepartemente en 

ander eenhede van die Universiteit wat 'n openbare webblad het. 

 

 

3. Beleidsverklaring 

 

Soos gestel in die Universiteit se strategiese plan, UP 2025, is die webblad 'n amptelike 

kommunikasiekanaal van die Universiteit en speel dit gevolglik 'n belangrike rol in die 

posisionering van die Universiteit as 'n navorsingsintensiewe instelling. 

 

Die skep en verspreiding van kennis is 'n bepalende eienskap van universiteite en is 

grondliggend aan die Universiteit se missie om navorsing, onderrig en leer te bevorder 

en betrokkenheid by die samelewing en gemeenskappe te integreer. Aangesien die 

Universiteit die feit erken dat die gebruik van webgebaseerde lewering van inligting 

toenemend ’n sentrale rol speel in die uitvoering van sy missie, is hy daartoe verbind om 

gelyke toegang tot inligting vir al sy belanghebbendes te verseker.  

 

Hierdie beleid vestig standaarde vir alle webblaaie van die Universiteit wat met  die UP-

webblad verbind is. Die bedoeling is om 'n samehangende voorkoms te vestig en te 

handhaaf, 'n positiewe beeld te bevorder en aanspreeklikheid te verseker vir inligting wat 

namens die Universiteit aangebied word. 
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4. Rolle en verantwoordelikhede 

 

Departement/benaming Rol/verantwoordelikheid 

Registrateur  Toesig oor die UP-webblad 

Kliëntedienssentrum (KDS)   Verantwoordelik vir die operasionele 

bestuur van die UP-webblad 

 Verantwoordelik vir die uitvoer, beheer en 

bestuur van die UP-webblad in alle opsigte 

 Verantwoordelik vir die stel van standaarde 

vir korporatiewe voorkoms en struktuur in 

samewerking met die Webkomitee 

 Verantwoordelik vir die 

webinhoudbestuurstelsel en die bestuur 

van die UP-hoofwebblad se inhoud sodat 

die Universiteit in optimale rangorde 

geplaas word betreffende Webometrics, 

akademiese inhoud en sy beeld in die 

handel 

 Verantwoordelik vir die hoofwebblad en 

moet alle korporatiewe webblaaie 

goedkeur, waaronder die webvoorblaaie 

van fakulteite, steundiensdepartemente en 

ander eenhede van die organisasie wat 

regstreeks vanaf die korporatiewe UP-

webblad toeganklik is 

Institusionele webbestuurder  Verantwoordelik vir strategiese en 

operasionele beplanning en 

implementering, asook opleiding en 

tegniese ondersteuning. Tegniese 

koppelvlak met iGroup/diensverskaffer 

Webadministrateur  Verantwoordelik vir opleiding en tegniese 

ondersteuning en vir die ontwikkeling van 

nuwe webblaaie 

Webnuusredakteur en senior 

webjoernalis 

 Verantwoordelik vir die skryf, redigering en 

publikasie van artikels vir die hoofblad in 

oorleg met fakulteite en die Departement 

Universiteitsbetrekkinge. Die 

webnuusredakteur is verantwoordelik vir 

die bestuur van die hoofbladnuus as 'n 

instrument om die Universiteit as 'n 

toonaangewende navorsingsintensiewe 

universiteit te posisioneer. 

Webkomitee   'n Subkomitee van die Inligting- en 

Tegnologiekomitee (ITK) onder 

voorsitterskap van die Direkteur: KDS  

 Bestaan uit die institusionele 

webbestuurder, direkteure en 

verteenwoordigers van Inligting- en 

Tegnologiedienste (ITD), die Departement 
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Universiteitsbetrekkinge (DUB), die 

Departement Onderwysinnovasie, die 

Departement vir Navorsing- en Innovasie-

ondersteuning (DNIO), Biblioteekdienste 

en die Departementshoof: Inligtingkunde  

Inligting- en Tegnologiedienste (ITD)  Verskaffing van inligtingtegnologiedienste 

en instandhouding 

Departement Universiteitsbetrekkinge  Verantwoordelik vir bydrae tot die 

nuusblad in oorleg met die fakulteite en die 

webnuuskantoor by die KDS 

 Verskaffing van handelsnaamriglyne om 

visuele elemente van die webblad in 

ooreenstemming te bring met al die 

Universiteit se ander kommunikasie- en 

bemarkingshandelinge 

Webmeesters/uitgewers  Verantwoordelik vir byvoeging van inhoud, 

bywerk en publiseer van webinhoud 

Taaleenheid  Verantwoordelik vir redigering en vertaling 

waar nodig 

 

 

5. Inligting oor toeganklikheid van webblad 

 
Die Universiteit is daartoe verbind om gelyke toegang tot sy webblaaie en 
webgebaseerde inligting vir alle gebruikers te verskaf. Dit sluit in persone met 
gestremdhede wat deur sagteware/hardeware vir gestremdheid toegang tot die webblad 
verkry. 
 

Om gelyke toegang tot inligting vir alle gebruikers te verseker moet al die Universiteit se 

webblaaie voldoen aan die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

(http://www.w3.org).  

 

Hierdie standaarde is geskep as deel van die Web Accessibility Initiative (WAI) 

(http://www.w3.org/WAI), 'n werkgroep van die World Wide Web Consortium 

(http://www.w3.org), om te verseker dat webinhoud vir almal toeganklik is. Artikel 508 van 

die USA Government Rehabilitation Act (www.w3.org) sit baie van hierdie vereistes 

uiteen. 

 

 

6. Bestuur van webbladinhoud 
 

Die gebruik van die UP-webbestuurstelsel vir korporatiewe webblaaie is verpligtend. Alle 

bestaande korporatiewe webblaaie moet na die nuwe inhoudbestuurstelsel (ZeroPoint) 

oorgeplaas word.  

 

Alle fakulteite, steundienste en ander eenhede in die organisasie is verplig om die 

akkuraatheid en geskiktheid van die inligting op hulle webblaaie te verseker.  

 

Elke fakulteit moet verseker dat al die departemente en organisatoriese eenhede in 

daardie bepaalde fakulteit aan die beleidsvereistes, riglyne en standaarde voldoen. 



4 

 

 

Verantwoordelikhede en pligte ten opsigte van die bestuur en instandhouding van 

subwebblaaie word gedelegeer aan fakulteite, steundienste en ander organisatoriese 

eenhede wie se subwebblaaie onder die up.ac.za-domein gepubliseer word. Die 

webbladriglyne reguleer die gebruik van ander domeinname. 

 

7. Uitsonderings 

 

Die KDS-webkantoor bestuur 'n proses vir die hantering van uitsonderings, wat in hierdie 

geval betrekking het op spesiale versoeke wat ontvang word om webblaaie buite die 

inhoudbestuurstelsel en domeinnaam saam te stel. Die webbladriglyne bied inligting oor 

die hantering van uitsonderings. 

 

 

8. Webhandelsnaamstandaarde 

 

Die Universiteit is onherroeplik daartoe verbind om 'n leier in Suid-Afrika en 

internasionaal te wees en sy digitale omgewings moet poog om hierdie leierskap waar 

toepaslik gestand te doen deur die jongste webtegnologieë en tendense doeltreffend aan 

te wend. Gereelde heruitleg en vernuwing is dus nodig  om te verseker dat die visuele, 

navigeer- en tegniese standaarde op gelyke voet met internasionale beste praktyk 

verkeer. 

 

Die Universiteit se handelsnaamstandaarde vir sy openbare webblad vereis dat alle 

webblaaie en samewerkingsplatforms 'n eenvormige standaard volg. UP-webblaaie 

gebruik 'n gemeenskaplike tegnologieplatform met 'n halfvaste ontwerp, waar 

gemeenskaplike elemente gedeel word. Hierdie beginsel van konsekwente aanbieding, 

gedrag, styl en ontwerp word deurgaans toegepas, en dit stel besoekers in staat om 

naatloos van blad tot blad binne die UP-domein te navigeer. 

 

 

9. Reklame 

 

Inhoud op enige UP-webblad moet óf inligting verstrek óf verband hou met die onderrig-, 

leer- en navorsingsmissie van die Universiteit. Reklame met die doel om wins te maak of 

inligting te plaas in ruil vir finansiële gewin, word streng verbied.  

 

 

10. Domeinnaam en -aanbieding 

 

Die amptelike domeinnaam van die Universiteit van Pretoria is www.up.ac.za. Alle 

amptelike UP-webblaaie moet die UP-domeinnaam gebruik.  

 

Die UP-webinhoud word nasionaal en internasionaal ekstern aangebied deur iGroup. 

Hierdie verhouding word deur kontrakte en ooreenkomste bestuur en gelei. 

 

 

11. Eiendomsregte 
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Die kopiereg en ander intellektuele eiendomsregte (ook die Universiteit se handelsnaam 

en logo)  in die Universiteit se besit, of wat aan hom gelisensieer is en in hierdie webblad 

bestaan en daaraan geheg is, is die Universiteit se eiendom. Hoewel nie uitsluitlik nie 

word die volgende daarby ingereken: teks, inhoud, ontwerp, uitleg, grafika, organisasie, 

digitale omskakeling en ander inligting rakende die webblad. 

 

Gebruikers ontvang 'n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare lisensie om: 

o toegang tot die UP-webblad te verkry en dit streng ooreenkomstig hierdie 

bepalings te gebruik; 

o die UP-webblad slegs vir persoonlike, nie-kommersiële doeleindes te gebruik; en 

o inhoud van die webblad of enige deel daarvan uitsluitlik vir persoonlike, nie-

kommersiële doeleindes af te laai of te druk of te versprei, met dien verstande dat 

alle kopiereg- en ander kennisgewings rakende intellektuele eiendom 

onveranderd bly. 

 

Enige reproduksie van UP-webbladinhoud in geheel of ten dele moet die volgende 

kopieregkennisgewing bevat: ©Universiteit van Pretoria. Gebruikers wat die inhoud van 

hierdie webblad vir kommersiële doeleindes wil gebruik, mag dit doen slegs as die 

Universiteit vooraf skriftelike toestemming daartoe verleen het. 

 

 

12. Privaatheid 

 

Die Universiteit is sterk verbind tot die beskerming van die privaatheid van gebruikers van 

die webblad. Geen persoonlike inligting oor gebruikers van hierdie webblad sal aan 'n 

derde party bekend gemaak word nie tensy die gebruiker vooraf toestemming daartoe 

verleen het. Persoonlike inligting word streng volgens die bepalings van die Wet op 

Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (Wet 4 van 2013) behandel. 

 

Die Universiteit behou hom die reg voor om inligting oor gebruikers se gebruik van die 

webblad outomaties te versamel (byvoorbeeld via koekies) ten einde hulle blaaiery en 

wisselwerking met die Universiteit te verbeter en vir niepersoonlike statistiese doeleindes. 

 

 

13. Verbandhoudende dokumente 

 

Hierdie beleid moet saam met die Handelsnaambeleid, die Sosialemediabeleid en 

ondergenoemde verbandhoudende dokumente gelees word:  

 

 Webbladriglyne 

 Handelsnaamstandaarde vir UP se openbare webblad 

 Privaatheidsbeleid en gebruiksbepalings – UP-webblaaie 

 E-handelsfasiliteitvrywaring  

 Instruksies, bepalings en voorwaardes vir aanlyn kredietkaartskenkings, elektroniese 

fondsoorplasings en direkte deposito’s  

 

 

14. Verantwoordelikheid vir implementering 
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Die Kantoor van die Registrateur dra oorkoepelende verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid vir die implementering van die webbeleid. 

 

Die Direkteur: KDS is die beleidseienaar.  

 

Alle fakulteite, steundiensdepartemente en ander eenhede in die organisasie moet die 
formele webbeleid implementeer en uitvoer. 
 

 

15. Beleidslewensiklus 

  

Drie jaar 
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