Användarhandbok

Library PressDisplay av PressReader
Library PressDisplay är en fristående webbaserad portal utformad för att möta specifika behov från bibliotek och
utbildningsinstitutioner. Library PressDisplay startades 2003 och har blivit det digitala tidningsståndet för tusentals bibliotek
och utbildningsinstitutioner över hela världen med helt digitala kopior av aktuella tidningar och tidskrifter till studenter,
lärare och forskar.

Tillgång på http://library.pressdisplay.com

1

Se en flash-demonstration

9

Välj språkinställningar

2

Visa toppnyheterna från valfri dag de senaste 7 dagarna

10 Omedelbar åtkomst till publikationer som

rekommenderats av din bibliotekarie

3

Sök efter nyckelord och -meningar i alla titlar

4

Välj titel efter land, språk eller alfabetisk ordning

5

Gränssnitt på flera språk

6

Få hjälp här

12 Snabb åtkomst av titlar efter land

7

Dra för att jämföra redaktörers och läsares

13 Lyssna med interaktiv radio

favoritartiklar

14 Läs ledande artiklar från hela världen

Bildspel över favoritartiklar från alla källor,

15 Bildspel “Världen i bilder”

8

bibliotekariens val eller en kombination av båda

11 Gör reklam för din favorit bland

nyhetskategorierna överst på startsidan

16 Klicka för att se andra publikationer från samma land

25

17 Se äldre enstaka lösnummer av publikationen

26 (a/b) Visa miniatyrbilder över alla sidor i aktuell

18 Sök efter viss text i aktuella och tidigare utgåvor

Växla mellan en- eller tvåsidig visning
upplaga

19 (a/b) Åtkomst till tidningens innehållsförteckning

27 Klicka för att förstora sidan och ställa in zoomnivå

20 Klicka för att bläddra till nästa sida

28 Navigera bakåt eller framåt bland sidorna

21 Klicka för prenumerera på tidningens RSS flöde

29 ISkriv ut ett anpassat område eller aktuell sida

22 (a/b) Klicka på högtalarikonen för att lyssna på artikeln

30 Skicka artikeln med e-post

23 Klicka på rubriken för att se

31 Dela en artikel på din blogg

artikelns text
24 Klicka på en artikels brödtext för att förstora

32 Logga ut från Library PressDisplay
33 Skärmbilder för hjälp och support

sidan och lättare kunna läsa
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