RB Digital
Tidligere Zinio. Tjeneste, der indeholder over 450 forskellige (primært engelsksprogede) magasiner inden
for mange forskellige emner/områder. Kan bruges på pc eller via app på tablet/mobil. Fra 2018 indeholder
app’en også engelsksprogede lydbøger (pt ca. 3500 titler) og en lille samling engelske e-bøger.
Før du går i gang:
- Du skal være oprettet som låner på Næstved Bibliotek og Borgerservice
- Du skal have adresse i Næstved Kommune
Sådan kommer du i gang:
1. For at få adgang til RB digital skal du oprette en profil via browser på en PC
2. Gå ind på www.naesbib.dk
a. Klik på ”e biblioteket”
b. Klik på ”Aviser/tidsskrifter” i menuen
c. Klik på ”RB digital”
3. Klik på ”Create New Account” øverst til højre
4. Udfyld felterne og klik på den blå “Create Account”

5. Nu er du oprettet og kan logge på RB digital – også app’en
6. Du kan downloade RB digital app’en til din smartphone, tablet, iPhone eller iPad
a. Android: Play Butikken
b. iOS: App Store

Sådan logger du på RB digital app’en
1. Vælg ”Danmark” i menuen og indtast den emailadresse som du oprettede din profil med og klik på
”Next”

2. Indtast dit password som du oprettede din profil med og klik på ”Next”

3. Nu er du logget ind på RB digital og kan frit gå i gang med at finde og læse magasiner, e- og lydbøger:

Opgaver
1. Prøv at se, hvor mange forskellige engelsksprogede musik-magasiner, RB Digital indeholder, ved at vælge
”Magazines”, tryk på ”Filter” og vælg ”Music” under Genre og ”English” under Language
2. Prøv at låne et magasin ved at trykke ”Checkout”. Magasinet er nu synligt under ””Checked out” og kan
enten læses direkte (”Read”) eller downloades, så det kan læses offline (”Download”) på tablet. På pc
ligger de hentede magasiner under ”My collection”.
3. Prøv at se hvilke lydbøger, tjenesten indeholder ved at trykke ”Audiobooks”. Prøv at begrænse udvalget
til fx ”Fantasy” for ”Adult”. Prøv også at tilføje en titel til din ”Wishlist”.

Se flere vejledninger og tips til RB Digital på ekurser.nu - http://www.ekurser.nu/kursus/500

