Läs e-tidskrifter som Medicinska biblioteket prenumererar på med läsprogrammet BrowZine.
Skapa ett personligt BrowZine-konto och spara tidskrifter och artiklar i en egen bokhylla. BrowZine finns till dator och som app i smartphone och surfplatta.
I den här manualen kommer jag gå igenom programmets funktioner och visa hur du skapar ett personligt konto. Först går jag igenom BrowZine på en dator
och sedan som app. Jag rekommenderar också att titta på filmen Getting started with BrowZine
När du är inloggad i Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk kan du läsa tidskrifter och artiklar direkt men om du sitter på externt nät måste du även ha
ett OpenAthens-konto. Mer om inloggning med OpenAthens kommer senare i manualen. Du hittar även information på Medicinska bibliotekets hemsida.
Du kan kontakta biblioteket vid frågor och hjälp med att komma igång, maila medicinskabiblioteket@regionjh.se
Den här manualen är licensierad under Creative Commons
Sofie Åberg, medicinsk bibliotekarie i Region Jämtland Härjedalen

1.

BrowZine på dator: i exemplet är jag inloggad i Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk.
Öppna en webbläsare och gå till Medicinska bibliotekets hemsida via följande adress https://medbib.regionjh.se
Under rubriken Gå direkt till: finns en länk till BrowZine, klicka på den. Jag kan också använda länk i menyn under Läs e-tidskrifter

2.
Länken skickar mig till BrowZines startsida. Jag kan i sökrutan söka på Titel, Ämne eller ISSN-nummer. Jag kan också använda länkarna under Browse Subjects för att se
listor på tidskrifter.
Jag vill veta vad för tidskrifter som finns på ämnet Kardiologi, så jag skriver in det i sökrutan och får då upp en lista med titlar (blå symbol) och Kardiologi som ämne
(röd symbol). Här kan jag välja att klicka på en specifik tidskrift eller välja Cardiology and Vascular Medicine för att komma till en lista med alla titlar inom ämnet.

3.
Jag väljer att klicka på titeln Cardiology Journal. På tidskriftens startsida visas det senaste numret och de senaste artiklarna först. I menyn till vänster kan jag
välja nummer och artiklar från tidigare år. Observera att BrowZine bara listar tidskrifter från år 2005 och framåt.
För att läsa en artikel ska jag använda symbolen för PDF eller symbolen för Länk som finns under en artikels titel. Det kan se olika ut beroende på tidskrift.
Klickar jag på PDF öppnas antingen artikeln direkt på skärmen eller laddas ner till din dator. Klickar jag på Länk eller tidskriftens titel skickas jag oftast till
tidskriftens förlagssida. Exempel på nästa sida!

4.
Om jag väljer att öppna PDF kan det exempelvis se ut så här:
Artikeln kan öppnas direkt eller så får jag ett meddelande om jag vill Öppna eller Spara artikeln på min dator.

Så här kan det se ut om man klickar på artikelns titel eller
på symbolen för Länk. Då skickas man till tidningens
förlagssida där det går att läsa artikeln och ibland även
ladda ner som PDF.

5.
Jag tycker att tidskriften verkar bra och skulle vilja följa den på ett enkelt sätt. Genom att skapa ett konto i BrowZine kan jag bygga min egen personliga bokhylla med
tidskrifter och spara artiklar! I fältet högst upp i BrowZines gränssnitt finns två länkar: My Bookshelf och My Articles.
Jag klickar på My Bookshelf och får upp en ruta där jag kan skapa ett BrowZine-konto (eller logga in om jag redan har ett konto). Jag klickar på Sign up.
Jag fyller i en e-postadress och väljer ett lösenord och klickar sedan i rutan I agree to the BrowZine Privacy Policy. Jag klickar på Sign up.
Mitt konto är nu skapat och jag klickar på Continue to BrowZine
Obs! Innan jag börjar använda mitt konto måste jag bekräfta min e-postadress! Jag öppnar e-postkontot jag registrerat och klicka på Confirm E-Mail Address i mailet jag
fått från ThirdIron. Jag får nu ett till mail från ThirdIron (ett välkomstmail) och är redo att börja använda mitt konto!
I mailet finns även en länk till en kort film som presenterar BrowZine: klicka här för att se filmen.

6.
Jag har nu ett konto, dags att bygga min bokhylla och spara artiklar.
Under tidskriftens titel finns knappen Add To My Bookshelf. Jag klickar på den och sedan på My Bookshelf.

7.
Cardiology Journal har sparats i min bokhylla!
Bokyllan har fyra avdelningar med egna ”hyllplan”. När en bokhylla är full påbörjas nästa. Jag kan också döpa mina bokhyllor och hyllplan. Om jag för
muspekaren över rubrik Bookcase eller Shelf så syns en penna, klickar jag på den kan jag redigera texten. När nya artiklar publiceras i tidskrifterna ser jag det
på den röda lilla ”bubblan” i tidskriftens vänstra hörn.

Sparad tidskrift

Nya artiklar

8.
Jag kan spara enskilda artiklar i My Articles. Då klickar jag på symbolen som ser ut som en mapp under artikelns rubrik. Den finns bredvid symbolerna PDF och Länk.
Jag får nu upp en ruta som ger mig valet att spara artikeln i en samling. General Collection finns från början och är förvalt, där hamnar alla artiklar om jag inte aktivt
placerar dem i en annan samling. Om jag vill skapa en ny samling klickar jag på plustecknet till höger om Create a new Collection.
När jag valt vilken samling jag vill lägga artikeln i klickar jag på Done och sedan på My Articles.

9.
Under My Articles hittar jag mina samlingar med sparade artiklar.
General Collection finns från början men jag kan skapa nya samlingar genom att klicka på Create a new Collection.

Vill jag öppna en artikel klickar jag på symbolerna för PDF, Länk eller på artikelns titel.

Jag klickar på mappen om jag vill flytta
en artikel till en annan samling

1.

BrowZine som app: i detta exempel sitter jag på externt nät med ett OpenAthens-konto.
Om du inte har ett OpenAthens-konto, registrera ett på Medicinska bibliotekets hemsida.
Jag börjar med att ladda ner appen från App Store eller Google Play.
När jag öppnar appen måste jag välja vilket bibliotek jag tillhör för att få tillgång till BrowZine. Skriv Region Jämtland Härjedalen i sökfältet och klicka på namnet.

Eftersom jag vill använda BrowZine utanför regionens slutna nätverk måste jag identifiera mig med ett OpenAthens-konto. OpenAthens fungerar som en ”grindvakt” för
att kontrollera att jag är en godkänd användare av Medicinska bibliotekets tidskriftsprenumerationer.
Jag loggar in med mitt OpenAthens-konto.

jhrsofiebibliotekarien

……………….

2.
Appens startsida (BrowZine Library) visar samma sökfält och lista på ämnen som i gränssnittet på dator.
Jag söker på samma sätt, skriver in vad jag är intresserad av och får upp en träfflista med Subjects och Journals. Jag kan nu läsa tidskrifter men jag vill komma åt min
bokhylla så jag loggar också in med mitt BrowZine-konto. Bokhyllan finns längst ner till vänster på skärmen. Klicka på My Bookshelf.
Jag klickar på Continue och fyller i mina BrowZine-kontouppgifter och loggar in.
Om du inte har ett BrowZine-konto kan du skapa ett via appen också. Klicka då på Sign up och följ instruktionerna.

sofie.aberg@regionjh.se

……………………

3.
Jag har nu tillgång till mina sparade tidskrifter.
Om jag vill se Bookcase 2-4 placerar jag fingret på skärmen och drar till vänster. Gör samma rörelse till höger för att komma tillbaka till Bookcase 1.
Klicka på tidskrifterna för att läsa.

Jag klickar på den här symbolen för att
lägga till tidskrifter i min bokhylla.

Backa till föregående
sida med pilknappen

Det ser lite annorlunda ut i appen när man öppnar och sparar
artiklar. Det finns ingen PDF-knapp eller Länk-knapp utan jag
klickar på titeln för att komma till artikeln.

Om jag vill gå tillbaka till sökrutan och
ämneslistan, klickar jag på BrowZine Library

4.
BrowZine väljer att öppna PDF eftersom det bedöms som mer läsvänligt än att skicka mig till tidskriftsförlagets hemsida.
Antingen öppnas PDF automatiskt eller så syns en blå ruta längst ner på skärmen som säger View Full Paper PDF - då klickar jag på den.
När artikeln är öppen kan jag klicka på tre prickar längst upp i skärmens högra hörn för att se vad jag kan göra med artikeln.

Jag kan spara artikeln i mina samlingar på
My Articles. Mer information på sida 15.

Jag kan ladda ner artikeln till min
smartphone eller surfplatta för att kunna
läsa den när jag inte är uppkopplad mot ett
nätverk. Mer information på sida 16.

5.
Jag väljer att spara artikeln till min samling i BrowZine.
Jag klickar på Save to My Articles och väljer samling (här General Collection) och klickar på Save. Sedan klickar jag på pilen i det övre vänstra hörnet av artikelns sida för att
backa tillbaka till tidskriften och på pilen på tidskriftens sida för att komma tillbaka till My Bookshelf.
Längst ner på skärmen klickar jag på My Articles. Artikeln jag vill läsa ligger i General Collection. (Jag kan skapa nya samlingar genom att klicka på plustecknet i det övre
högra hörnet på skärmen.)
Jag klickar på samlingens namn (här General Collection) för att komma till den sparade artikeln.

6.
Om jag vill kunna läsa artiklar när jag inte är uppkopplad mot ett nätverk kan jag spara ner dem som PDF till min smartphone eller surfplatta:
Observera att det kan se olika ut beroende på vilken modell av smartphone/surfplatta man har eller om det är Android eller iPhone.
Jag har en Android smartphone i exemplet.
Jag klickar på Open in… En sida med olika alternativ för att öppna dokumentet visas. Jag väljer att klicka på PDF Drive. Artikeln ska nu öppnas och i det övre högra hörnet
på skärmen finns tre prickar, jag klickar på dem. I fönstret som öppnas klickar jag på Ladda ned.
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7.
Jag går nu till platsen där nedladdade filer sparas i min telefon, hos mig finns en mapp som heter Mina filer. Jag öppnar den och väljer Dokument.
Jag får upp en lista med nedladdade dokument (Download) och klickar på artikeln jag vill öppna. Jag får upp en ruta med olika alternativ för hur jag vill öppna
dokumentet, jag väljer Drive PDF-läsare. Artikeln öppnas nu på min skärm och jag kan läsa det utan att vara uppkopplad mot ett nätverk, eftersom det är sparat i min
smartphone.

