Thuis online kranten lezen via Pressreader!
Veel gestelde vragen bij het aanmaken van een account op www.pressreader.com


Kan ik ook thuis een account aanmaken?
o Nee, alleen in de bibliotheek heeft u de mogelijkheid om met minimale
gegevens (e-mailadres, wachtwoord, voornaam en achternaam) een account aan
te maken. Maakt u thuis een account aan, dan worden er meer gegevens
van u verwacht, waaronder uw creditcardnummer. Die informatie is niet
nodig om in de bibliotheek kranten te kunnen downloaden.



Moet ik thuis of in de bibliotheek de ‘PressReader’ app downloaden?
o Dit kan allebei. Wilt u direct gebruik maken het downloaden dan heeft het
de voorkeur dat u de ‘PressReader’ app al op uw apparaat heeft staan.



Moet ik ingelogd zijn om in de bibliotheek of thuis een krant of tijdschrift te
downloaden?
o Ja, u moet ingelogd zijn in de ‘PressReader’ app om een krant of tijdschrift
te kunnen downloaden. Bent u niet ingelogd en u klikt op ‘Download’ dan
kun u alsnog inloggen in de ‘PressReader’ app.



Op welke computers in de bibliotheek kan ik een account aanmaken?
o Op de tijdschriftentafel in de Hoofdbibliotheek staan 2 pc’s voor u klaar
met extra breed scherm waarop u online de kranten kunt lezen en waar u
een account kunt aanmaken. Op alle publieke werkplekken in de
Bibliotheek is het mogelijk om via de Startpagina naar ‘Digitale bronnen en
Databanken’ te gaan. Onder het kopje ‘Kranten en tijdschriften’ vindt u de
link PressReader. Ook hier kunt u een account aan maken.



Ik heb een account en de ‘Pressreader’ app, maar het werkt niet, wat nu?
o Bent u verbonden met de klantenwifi in de Bibliotheek? Zo nee, maak
verbinding met ‘obz-wifi’ en log in op de Hotspot van Bibliotheek
Zoetermeer en probeert u het dan nogmaals.



Ik zie geen ‘groen koffiekopje’ in beeld
o Dan bent u op dat moment niet verbonden met een Pressreader hotspot of
uw 7 dagen zijn om. Ga naar de bibliotheek om opnieuw in te loggen op
één van de speciale klantenpc’s (bij de tijdschriftentafel) of via de
startpagina op een van de publiekspc’s (Gratis digitale bronnen > onder
het kopje Kranten en tijdschriften > Pressreader) om contact te maken
met de hotspot. U heeft dan weer 7 dagen toegang tot alle publicaties.



Er verschijnt een melding dat er een bedrag wordt afgerekend voor het
downloaden
o Dan bent u op dat moment niet verbonden met een Pressreader hotspot of
uw 7 dagen zijn om. Ga naar de bibliotheek om opnieuw in te loggen op
één van de speciale klantenpc’s (bij de tijdschriftentafel) of via de
startpagina op een van de publiekspc’s (Gratis digitale bronnen > onder
het kopje Kranten en tijdschriften > Pressreader) om contact te maken
met de hotspot. U heeft dan weer 7 dagen toegang tot alle publicaties.



Kan ik een publicatie op meerdere apparaten downloaden?
o Ja, dat is mogelijk als daar ook de ‘Pressreader’ app op staat en u ingelogd
bent.

