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Så läser du PC för Alla
– på din surfplatta
Digital tidning.
Dator, platta
eller mobil – den
digitala versionen
av PC för Alla kan
du läsa på alla
enheter.

PC för Alla är inte bara
en papperstidning.
Du kan lika gärna läsa
oss i din surfplatta,
dator eller mobil. Som
helårsprenumerant är
det helt gratis – och
du får ett arkiv fem år
tillbaka i tiden.
Enkel
PC för Alla
Paperton
Tid: 10 minuter
Det här behöver du:
nE
 n smartphone eller surfplatta med Android eller en
Iphone/Ipad. Du kan också
använda valfri dator.
n I nternetuppkoppling.
Det här lär du dig:
nA
 tt installera PC för Allas
tidningsapp.
nH
 ur du köper tidningar –
eller kopplar din tidningsprenumeration för att läsa
gratis.
nH
 ur du använder appen eller
läser via dator.

Tidningsvärlden håller på

att förändras.
Allt fler tid
version som du läser på din
ningar flyttar
surfplatta, dator eller mobil
från papper till platta, och i USA telefon.
har vi sett den här utvecklingen
i flera år. Nu händer samma sak
Femårsarkiv
i Sverige. PC för Allas syster
Den digitala PC för Alla kan du
tidningar M3 och Macworld
läsa på två sätt. Är du van att
har exempelvis helt slutat
köpa lösnummer kan du göra
tryckas på pap
det digitalt också. Välj
per, och finns
”En fördel är bara vilket nummer du
numera bara i
vill köpa och ange ditt
möjligheten betalkortsnummer.
digital form.
När det gäl
Är du däremot helårs
att söka”
ler PC för Alla
prenumerant kommer
kan du däremot välja det du
du åt den digitala tidningen
gillar bäst. Numera finns tid
utan extra kostnad. Du kan
ningen nämligen inte bara på
inte bara läsa det senaste num
papper utan även i en digital
ret utan får

Så här navigerar du i din tidning
n För att läsa tidningen i mobil eller
surfplatta installerar och registrerar du dig
(se nästa sida) och öppnar appen PC för
Alla (Paperton). Du ser då en meny och du
öppnar en tidning genom att peka.
För att bläddra sveper du till höger eller
vänster (alternativt använder pilikonerna).
Om du vill förstora texten zoomar du
genom att peka med två fingrar och föra
dem från varandra.
I botten har du några navigeringsikoner.
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Den första tar dit tillbaka till huvudsidan,
den andra växlar mellan helsida och
miniatyrer och den tredje visar en innehållsförteckning. Den fjärde bestämmer
om du ska ha möjlighet att visa tidningen i textläge. Om den är påslagen
visas en stor plusikon.
n Använder du datorn surfar du till
www.paperton.com, följer instruktionerna på nästa sida och loggar in. Klicka
på Bibliotek så kan du läsa din tidning.

även tillgång till
vårt digitala
arkiv som går fem år tillbaka.
En stor fördel med att ha tid
ningen i digitalform är förstås
möjligheten att söka. Klicka
bara på förstoringsglaset och
skriv in ett ord så hittar du
snabbt rätt. Det här är förstås
framför allt en fördel när du ska
leta i vårt fullmatade arkiv.
Kör du surfplatta eller telefon
läser du PC för Alla via en
speciell app som finns för både
Android och Iphone/Ipad.
Använder du dator eller någon
annan pryl kommer du i stället
åt tidningen via webbläsa
ren.
Första gången du ska läsa
PC för Alla i platta eller
mobil kan det kännas lite
krångligt. Du måste ladda
hem en speciell app, regist
rera dig som användare av
appen och koppla ihop den
med din tidningsprenumera
tion.
När du väl har gjort det
här behöver du däremot inte
göra något mer. Nu ligger
din PC för Alla bara ett klick
bort.
l

Hittar du inte ditt kundnummer?
Kontakta kundservice på 08-799 62 33!

PC för Alla Digital
Fler skolor hittar du på pcforalla.se/tips

Steg för steg: Hämta appen och registrera dig
1

Installera appen.
Öppna Google Play (om du
kör Android) eller App Store (för
Iphone/Ipad) och sök efter
PC för Alla. Observera att det
finns två appar. Du ska välja den
där det står Paperton efter namnet. Klicka på Installera och välj
Godkänn. När installationen är
klar petar du på Öppna.

3

… eller läs gratis.
Innan du kan börja läsa din
tidning måste du registrera ett
konto hos företaget Paperton,
som har gjort appen. Om du
redan har ett konto (genom
någon annan tidning) kan du
logga in direkt. I annat fall väljer
du Nej, anger din mejladress och
väljer lösenord. Upprepa det,
acceptera villkoren med ett
kryss och tryck på Skapa konto.

5

Navigera. Nu visas de
senaste utgåvorna, och
genom att klicka på Alla tidningar så ser du hela ditt arkiv.
Om du vill läsa en tidning direkt
klickar du på Läs. Väljer du
Hämta så sparas tidningen, och
du kan läsa den senare – utan
uppkoppling. Högst upp kan du
växla till att visa information om
ditt konto eller ett sökfönster.
Här kan du söka på enskilda ord,
men du kan tyvärr inte göra
några mer avancerade sökningar.

2

Köp direkt ... Om du inte
är prenumerant kan du
köpa enskilda nummer. Det gör
du genom att välja ett enskilt
nummer, klicka på Köp och följa
instruktionerna. Du ser de
senaste tidningarna direkt på
skärmen. För att se fler nummer
klickar du på Mer. För dig som är
helårsprenumerant på
PC för Alla ingår våra digitala
utgåvor. För att komma igång
klickar du på knappen Tidningsprenumerant.

4

Koppla. Du ska nu koppla
ihop din tidningsprenumeration med Paperton-kontot.
Det här gör du genom att fylla i
ditt kundnummer och ditt postnummer. Acceptera användarvillkoren och välj Aktivera. Om
du inte vet vad du har för kundnummer ser du det på baksidan
av tidningen. Du kan också kontakta vår kundtjänst på telefon
08-799 62 33.

6

Läs på dator. Vill du
hellre använda datorn går
det förstås bra. Öppna bara
webbläsaren och surfa till www.
paperton.com. Klicka på Pappersprenumerant och bläddra
dig ned till PC för Alla. Om du
redan är kund hos Paperton
fyller du i dina gamla inloggningsuppgifter. I annat fall anger
du din mejladress och väljer ett
lösenord. Komplettera med ditt
kundnummer och postnummer.
Acceptera användarvillkoren
med ett kryss och välj Aktivera.
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