Hvad er BrowZine?
BrowZine er en app og en hjemmeside, som gør det muligt
at søge, læse og abonnere på nye numre af e-tidsskrifter.
Du kan læse eller downloade artikler fra langt de fleste af de
engelsksprogede og nordiske elektroniske tidsskrifter som biblioteket
abonnerer på.
I BrowZine kan du oprette en personlig tidsskriftsreol med dine
foretrukne tidsskrifter og artikler og blive adviseret om nye udgivelser.

Adgang til BrowZine
Du kan hente BrowZine som App i App store og installere den på en
tablet eller smartphone.
På Browzine.com kan du også bruge siden fra din PC.
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Adgang via smartphone eller tablet:
Via BrowZine-App’en, skal du først søge efter
’University College of Northern Denmark’ under ’Choose Library’.
Dernæst skal du logge på med det brugernavn og password, som du
bruger til dine andre UCN-ressourcer (netværk, mail mm.)

Fra forsiden kan du nu vælge et emne eller en titel:
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Tryk på et tidsskrift for at åbne det:

Klik på en tidsskriftsartikel hvis du vil
læse den…
OBS: Er du ikke på UCNnetværket, skal du her
logge på vha. WAYF.

Ønsker du at opbygge en personlig tidsskriftsreol,
skal du oprette en konto i BrowZine via ’Settings’
nederst på siden. Klik på ’Sign up’.
Når du herefter klikker dig ind på et tidsskrift, kan
du vælge at tilføje tidsskriftet til din boghylde ved
at trykke på ’Add to my bookshelf’.
Ved artiklerne klikkes på ikonet med arkivskuffen.

Biblioteket

Eksempel på en personlig tidsskriftsreol som den ser ud via en tablet:

Du får nu en advisering på
din tablet hver gang der
kommer et nyt nummer af
de tidsskrifter, der står på
din reol.

De artikler som du har
udvalgt, ligger i
mappen ’My articles’.
Du kan lave forskellige
emnemapper til din
artikelsamling
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Adgang fra PC:
Når du er på UCN’s netværk, vil det fremgå, at du har adgang via
’University College of Northern Denmark’.
Er du ikke på netværket, skal du fra forsiden klikke på ’Choose my
Library’, og derfra vælge ’University College of Northern Denmark’.

OBS: Bruger du BrowZine på flere platforme, sker der en automatisk
synkronisering med dine tilføjelser og ændringer i din tidsskriftsreol.

Visningen af tidsskrifterne er anderledes end via en tablet, men også fra
websiden udvælges tidsskrifter efter emneinddelingen på forsiden…
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…eller man kan søge tidsskrifter frem via søgefeltet.

Brug for hjælp til BrowZine?
Har du spørgsmål i forbindelse med download eller brugen af BrowZine,
er du velkommen til at kontakte UCN Biblioteket.
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