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Kundservice

MANUAL – SÅ HÄR GÖR DU

Så läser du
e-tidningen
E-tidningen är hela papperstidningen i ett digitalt format. Du kan läsa den på din dator, i din telefon eller
på din läsplatta. E-tidningen är perfekt när du till exempel är på resande fot och inte har papperstidningen
till hands. E-tidningen kan du läsa redan på natten, samtidigt som papperstidningen trycks.

1. Klicka in på e-tidningen
På sajten hittar du e-tidningen längst upp i balken.
I appen når du smidigt e-tidningen längst ner via symbolen.
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2. Arkiv + bilagor
Överst ligger den senaste tidningen. Under den hittar vi
e-tidningens arkiv som sträcker sig upp till 60 dagar bakåt
i tiden. Genom att klicka på Visa bilagor kan du se tidningens aktuella bilagor som du också kan läsa som e-tidning.
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Så här ser det ut på sajten

Så här ser det ut i appen

3. Klicka på en tidning för att läsa
Är du i appen laddas tidningen ner vilket gör att du kan läsa
den offline. Perfekt när du ska ut och resa till exempel.
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4. Översikt
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För en översikt av alla sidor klickar du på Översikt längst ner
till vänster. Är du i appen har du en bra översikt över alla
sidor längst ner.

5. Bläddra och zooma
I appen bläddrar du genom att swipa mellan sidorna och
du zoomar in genom att nypa med två fingrar. När du
läser e-tidningen på vår sajt så bläddrar du genom att
trycka på pilarna längst ut i kanten och zoomar in med
hjälp av förstoringsglasen.

Klicka på en tidning för att läsa den

Så här ser det ut på sajten
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Så här ser det ut i appen

På sajten zoomar
du med hjälp av
förstoringsglasen

På sajten bläddrar du
genom att trycka på
pilarna eller använda
dina piltangenter

Har du frågor? Kontakta oss! För aktuella kontaktuppgifter klicka på symbolen
för Kontakta oss. I mobilen hittar du våra
kontaktuppgifter via symbolen
och sedan Kontakta oss som du hittar under rubriken Kundservice.
Denna manual gällerr för tidningar inom NTM. För att se vilka som ingår i koncernen besök www.ntm.eu

