Zinio til biblioteker – Bibliotekspakken og guide til lån af magasiner
(Lang vejledning)
Adgang til bibliotekspakken
Du kan få adgang til bibliotekspakken i Zinio, hvis bibliotekerne i din bopælskommune har tegnet
abonnement på Zinio. Der er adgang fra bibliotekets hjemmeside. Her logges på med cpr-nummer
og pinkode.
Efter login er der adgang til bibliotekspakken på 75 tidsskrifter.
NB: Der skal oprettes 2 konti i alt. Den ene er en Zinio-bibliotekskonto som bruges til ”check
out” af tidsskrifter fra bibliotekspakken. Den anden er en ”Zinio-konto”, som skal bruges, når
tidsskrifter skal læses enten via streaming eller downloades via Zinios app.

1. Efter login via bibliotekets hjemmeside er det muligt at se tidsskrifterne i bibliotekspakken.




Brug ”title search” til at finde et bestemt tidsskrift. Søg på titlen eller dele af titlen.
Brug drop down-menuen ”All genres” for at finde tidsskrifter efter emne.
Klik på det ønskede tidsskrift for at gå til ”Check out”.

Næste skærmbillede viser detaljer om det aktuelle tidsskriftnummer samt ældre numre af tidsskriftet, hvis
denne mulighed findes. Her ses en kort beskrivelse af tidsskriftet samt hvilke mobile enheder, man kan
benytte.
2. Vælg Checkout.
3. Hvis det er første gang du benytter Zinio-biblioteksudgaven eller endnu ikke er logget ind, vises denne
dialogboks:

NB: Hvis det er første gang du bruger Zinio-biblioteksudgaven skal du vælge ”Create New Account” øverst.
Dette er den første konto som skal oprettes. Den skal benyttes hver gang der skal udvælges nye tidsskrifter
til læsning.

Udfyld felterne og tryk på Create Account.

4. Når denne første konto er oprettet, eller efter login, ses nedenstående billede, og du kan fortsætte til
læsning.

De valgte tidsskrifter kan ses samlet ved at vælge ”Go to my Checked-out Magazines”.

Læsning af magasiner
5. Når et magasin er valgt som ovenfor eller vælges fra den samlede liste over lånte magasiner (”Go to my
Checked-out Magazines”) kan læsning begynde. Dette foregår ved, at du omdirigeres til Zinio.com (dansk
udgave).
Her er det nødvendigt at oprette en Zinio-konto. Dette er den anden og sidste konto, du skal oprette for at
kunne bruge Zinio.
E-mail overføres typisk automatisk – men ellers er det vigtigt at du her bruger samme e-mail som ved den
første konto du oprettede, se pkt. 3 i denne vejledning.

Første gang et tidsskrift
skal læses oprettes en
Zinio-konto.

Der skal benyttes samme e-mail, da denne anden konto kobler indholdet fra biblioteksudgaven af Zinio.
Password kan være det samme hvis ønsket.
6. Zinio.com (dansk udgave) fungerer både som adgang til de magasiner, der er valgt via bibliotekspakken
og som adgang til at tilkøbe magasiner fra Zinios store katalog (mod betaling).

Tryk på ”DIT BIBLIOTEK” for at se de magasiner du har valgt fra bibliotekspakken.
Du er nu klar til at læse de valgte magasiner på pc/mac som online streaming.

Sådan læser du dine magasiner offline via mobile Apps.
Zinio fungerer på en lang række mobile devices ved at downloade en gratis app. Den ovenstående
Zinio.com konto bruges som login til disse Apps. Følgende kan bruges til Zinio: PC, Mac, iPhone, iPad,
Android, Kindle Fire/Fire HD, Nook HD/HD+, Windows 8, and Blackberry Playbook.
På Zinios app logger du ind med samme konto som konto nummer 2 i denne vejledning. Du finder de
magasiner, du har tjekket ud til læsning via menupunktet ”læse” i app’en, hvor du kan hente dem til offline
læsning.

NB: Apps fungerer kun til læsning af de magasiner, der er tjekket ud. For at vælge nye magasiner
skal du igen tilbage til Zinio biblioteksudgaven for check out af flere magasiner.

