
Velkommen til en presentasjon av Pressreader 
Noen generelle fakta 

Ca. 7,400+ titler (aviser + magasiner) per august 2020 Over 60 språk, inkludert norsk fra 120 land  

Du finner norske aviser som  Aftenposten, Dagbladet (riksaviser) samt flere Regionale og lokal aviser 

slik som Bergens tidende, Stavanger Aftenblad, Varden, Dagsavisen (mange utgaver). 

De mest populære den siste måned er:  

Tittel Brukere Issues 

Aftenposten 4 107 3 538 

Dagbladet 3 549 3 183 

Dagsavisen 1 003 1 005 

The Washington Post 553 530 

Svenska Dagbladet 397 439 

Aftonbladet 255 283 

The Guardian 264 279 

Politiken 241 248 

Varden 213 235 

Stavanger Aftenblad 221 234 

 

Pris 

 Pressreader koster MEN vi ville aldri hatt råd til å abonnere på samme bredde og spekter i 

papirutgave! 

Markedsføring og formidling 

Jeg elsker Pressreader og leser aviser i appen hver dag og mange magasiner ukentlig. Veldig glad i 

hagemagasiner og mat, noe dere vil se i presentasjonen       

Noe som er viktig å tenke på når det gjelder denne tjenesten er at akkurat som vi aktivt formidler 

litteratur i biblioteket, med bok og strikk, bokkafe etc. må vi også bruke tid og krefter på å formidle 

Pressreader for at denne tjenesten skal nå sin bruker. 

 Hva med å verve noen ambassadører hos de kommuneansatte? 



Mange steder er tjenesten tilgjengelig for dem der de sitter fordi de er koblet til samme ip - adresse 

som biblioteket.  

- Og det er en tjeneste som fortjener formidling.   

  

 

Articles 
2018 

Issues 
2018 Articles 2019 

Issues 
2019 

Articles 
2020 

Issues 
2020 

       

Akershus 429 569 339 780 408 123 324 067   

Buskerud 58 675 21 692 33 379 15 562   

Østfold 135 468 44 873 114 651 46 245   

Samlet 623 712 406 345 556 153 385 874 1 188 429 238 202 

 

 

Hvordan dette fungerer 

1. Tilgang via wifi-tilkobling 

Hvis brukere besøker biblioteket ditt og kobler sin personlige enhet til wifi-nettverket, vil de kunne 

bruke PressReader etter å ha forlatt lokalet i en lengre periode. Den radiant access tilgangen er i 

Viken satt til 7 dager – (unntatt nå i koronatiden er den utvidet til 60 dager) 

 2. Tilgang via bibliotekets nettsider 

Biblioteker med påloggingsside via sitt biblioteksystems nettsider bruker en URL-henvisning for å 

autentisere brukere. Dette alternativet omdirigerer brukere til www.pressreader.com  

Ved å logge på med egen bruker kan man deretter få fornyet tilgang på andre mobile enheter. 

 

 

Brukertips 

Hovedmenyen viser : Complemetary acces – antall dager, Grønn kaffekopp  - har tilgang,  

Å følge et tidsskrift/magasin. 

Det er mulighet for å velge dine magasiner slik at du har hurtigmeny til de du følger. Når du velger å 

åpne et magasin vil du øverst til høyre kunne velge Follow (eller hjerte).  

Du kan også unfollow (hjerte) magasiner ved trykke på den igjen.. 

Tidligere utgaver 

Blir presentert lenger ned når du er inne for å sjekke et magasin – eller du kan trykke på kalenderen 

og datoer som lyser viser tidligere publikasjoner som er tilgjengelig. 

Bokmerke artikler 

Det er mulighet til å bokmerke en artikkel om du ønsker å gå tilbake til denne senere. Gå inn på en 

artikkel , Trykk nederst på siden og en meny kommer opp, Velg Save to collection. 

 

http://www.pressreader.com/


Fungerer det ikke på ditt bibliotek? 

Ved feil kontakt fylkesbiblioteket ebok.fylkesbiblioteket@viken.no 
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