Sådan kommer du i gang med RBdigital
Opret ny bruger
Find og læs magasiner på din telefon/tablet
Sådan bruger du RBdigital-appen
(Hvis du allerede har en bruger på den tidligere tjeneste, Zinio, kan du springe første afsnit om oprettelse af
bruger over og klikke direkte videre til afsnit 2)

Opret ny bruger

1. Gå ind på:
http://bib751.bibbaser.dk/login?url=http://www.rbdigital.com/ddb/service/zinio/l
anding?

2. Tryk på ”Create new Account” i
øverste højre hjørne.

3. Udfyld felterne med dit navn, din e-mail og
et valgfrit password.

4. Vælg dit bibliotek på listen.

5. Du har nu adgang til at finde og læse dine
yndlingsmagasiner på din computer.

Find og læs magasiner på din telefon/tablet

1. Gå ind i App Store / Google Play og søg efter ”RBdigital”.

2. Hent appen ned på din telefon /tablet.

3. Når du åbner appen, bliver du bedt om at vælge et land.
Du vælger Danmark.

4. Indtast den mail, du har brugt til at oprette dit
RBdigital login med.
Hvis du tidligere har brugt Zinio, er det dit gamle login, du
skal bruge.
Bemærk: Hvis det er lang tid siden du har været logget ind,
kan det være nødvendigt, at logge ind via hjemmesiden først http://bib751.bibbaser.dk/login?url=http://www.rbdigital.com/ddb/service/zinio/lan
ding? Derefter burde app’en kunne genkende dig som bruger, når du forsøger at logge
ind i app’en igen.

5. Indtast det password, du har valgt til dit brugerlogin.

6. Du kan nu finde og læse magasiner på din telefon eller
tablet via appen.

Sådan bruger du RBdigital-appen
1. Når du er inde i appen, kan du vælge at søge efter magasiner ved at trykke på det lille
forstørrelsesglas i højre hjørne. Du kan søge på stikord (fx ”new york”), eller du kan
søge efter genrer og sprog. Der kommer en række resultater frem.

2. Når du vælger et magasin, kan du læse flere detaljer om det og se tidligere udgaver.
Hvis du gerne vil læse det, trykker du på ”Checkout”. Her får du også muligheden for
at vælge at modtage en mail, når næste nummer er online.

3. Nu kan du læse magasinet på din enhed. Du kan bladre igennem det, eller du kan
trykke på menuen i øverste højre hjørne, som fører dig til ”Overview”. Du kan vælge
at få et overblik over siderne eller over de enkelte artikler.

4. Går du tilbage til startsiden, kan du vælge en menu i det
øverste venstre hjørne (de 3 vandrette streger).
Du kan vælge at kigge i alle tilgængelige magasiner, se
dine downloadede magasiner, se din historik, redigere
dine profiler og ændre i indstillingerne. Nederst er der
en side med hjælp til brug af appen.

5. Under ”Settings” kan du vælge, om din enhed skal være tilsluttet wifi, før du kan
downloade et magasin, eller om appen skal gøre det automatisk hver gang, du tjekker
et ud.

6. Under ”Profiles” kan du tilføje flere profiler, som du kan skifte imellem. Så hvis I f.eks.
er flere i familien, der har en bruger, kan I nemt skifte imellem dem og de magasiner,
der er hentet ned til hver person. Tryk på det lille plus for at tilføje en bruger.

Rigtig god fornøjelse!

