Läsa PressReader på dator hemifrån
Vill du läsa på din dator måste du vara inloggad
på Mina sidor på Helgebiblioteken.se.
När du är inloggad syns länken till PressReader
längre ner på sidan.

1.

Skriv in ditt lånekorts- eller personnummer (ÅÅMMDDXXXX) och
din PIN-kod i rutan högt upp här på sidan där det står LOGGA IN.
Klicka på OK.

2.

När du gjort det syns rubriken "PressReader hemifrån" längre ned
på sidan och under den hittar du länken till PressReader.

3.

Klicka på länken och ett nytt fönster öppnas.

4.

Nu kan du använda PressReader. Ingen mer inloggning krävs.

Lyssna på streamad musik från Naxos Music Library:
1.

Gå till https://helge.naxosmusiclibrary.com/
(i din dator, Smartphone eller surfplatta)

2.

Skriv in ditt lånekortsnummer (11 siffror i en rad) och klicka på "Login".

3.

Sök efter den musik du vill lyssna på.

4.

Bocka för de låtar du vill lyssna på (i rutan i början före titeln på låten).

5.

Klicka på "Play selections" i menyn till vänster på sidan.

6.

En spelare öppnas och musiken börjar spela.

Musikfilerna sparas inte i din dator utan strömmas, och de kan därför endast spelas
när du är uppkopplad mot Internet.

Underhållning i
digitalt format

E-BÖCKER & E-LJUDBÖCKER:

STREAMA FILM:

Lyssna i Smartphone och surfplatta:
1.

Ta hem appen "Biblio" (App Store och Google Play).

2.

Välj "HelGebiblioteken" under rubriken "Välj ditt bibliotek.

3.

Skriv in ditt lånekortsnummer (11 siffror i en rad) eller
personnummer, och din PIN-kod och klicka på "Logga in".

4.

Klicka på menyn (tre vågräta streck) överst till vänster på sidan
och välj "Sök" (du kan också klicka på t ex "Kategorier" för att hitta böcker).

5.

Skriv in titel eller författare för att göra en sökning.

6.

Klicka på den titel du önskar låna.

7.

Klicka på "Låna".

8.

Klicka på "Spela".

9.

En spelare öppnas och boken startar automatiskt.

1. Gå till www.cineasterna.com på din dator,
surfplatta eller smartphone.
2. Välj "Helgebiblioteken"
3. Klicka på den film du vill se
4. Skriv in ditt person- eller lånekortsnummer och din PIN-kod
5. Klicka på "Titta på filmen!”

•

till 10 filmer per månad.
•

tillgänglig offline") och väntar till det står "Downloaded 100%". Nu kan du lyssna utan

Filmen är tillgänglig i 48 timmar efter att du har genomfört ditt lån.
Under lånetiden kan du titta på filmen flera gånger.

•
För att lyssna offline trycker du på den lilla "knappen" vid boken du lånat ("Gör

Vanligtvis kan du låna 4 filmer per månad, p.g.a. covid-19 har detta utökats

När du lånar en film kan du välja att skapa ett användarkonto. Du kan
hoppa över det steget, men ett konto kan vara bra om du vill kunna se

dina tidigare lån, favoritmarkera filmer och ställa in ett så kallat "barnläge".

att vara uppkopplad mot Internet.

Boktips:

Filmtips:

