Lån digitale magasiner

Lån digitale magasiner

genbib.dk/magasiner

genbib.dk/magasiner

Læs dem på tablet eller PC

Læs dem på tablet eller PC

Sådan låner du magasiner fra RBdigital (tidligere Zinio)

Sådan låner du magasiner fra RBdigital (tidligere Zinio)

Start på bibliotekets hjemmeside genbib.dk/magasiner og
vælg ’gå til RBdigital’.

Start på bibliotekets hjemmeside genbib.dk/magasiner og
vælg ’gå til RBdigital’.

(Log ind med CPR og pinkode hvis du bruger den hjemmefra)

(Log ind med CPR og pinkode hvis du bruger den hjemmefra)

 Opret en profil på siden eller log ind med eksisterende
profil. Du kan bruge din Zinio-profil hvis du har sådan en.

 Opret en profil på siden eller log ind med eksisterende profil. Du kan bruge din Zinio-profil hvis du har sådan en.

 Udvælg det/de magasiner du gerne vil læse.

 Udvælg det/de magasiner du gerne vil læse.

 De valgte kan læses direkte på PC eller på tablet ved at
downloade en app fra RBdigital (OneClickdigital)

 De valgte kan læses direkte på PC eller på tablet ved at
downloade en app fra RBdigital (OneClickdigital)

Sådan læser du dine magasiner via mobile apps

Sådan læser du dine magasiner via mobile apps

 RBdigital fungerer på en lang række mobile
devices ved at downloade den gratis app fra RBdigital
(OneClickdigital) og logge ind med den personlige profil som
beskrevet øverst.

 RBdigital fungerer på en lang række mobile
devices ved at downloade den gratis app fra RBdigital
(OneClickdigital) og logge ind med den personlige profil som
beskrevet øverst.

 Vælg land

 Vælg land

 Indtast dit brugernavn.

 Indtast dit brugernavn.

Du kan bruge dit brugernavn til Zinio hvis du har sådan et.

Du kan bruge dit brugernavn til Zinio hvis du har sådan et.

 Vælg Danskernes Digital Bibliotek.

 Vælg Danskernes Digital Bibliotek.

 Indtast din adgangskode.

 Indtast din adgangskode.

 Du kan nu se dine 'lånte' magasiner. De kan læses ved at
trykke på 'Read'.

 Du kan nu se dine 'lånte' magasiner. De kan læses ved at
trykke på 'Read'.

 Du kan i appen søge og låne nye magasiner.
Det gøres under menupunktet 'Magazines'.

 Du kan i appen søge og låne nye magasiner.
Det gøres under menupunktet 'Magazines'.

