Ob prijavi je zbirka časopisja s celega sveta in v različnih svetovnih jezikih. Od slovenskih so zaenkrat
na voljo:

Ob prijavi je zbirka dostopna tudi od doma. S knjižničnih računalnikov prijava ni potrebna.

S klikom na ta znak se vam na levi strani
odpre okno s ponujenimi možnostmi
med katerimi lahko izbirate.

Osebni račun: lahko si ga ustvarimo, kar nam
omogoča osebne nastavitve, komentiranje in
branje komentarjev posameznega prispevka.

Ime Priimek
Urejanje osebnih nastavitev.
S klikom na jeziček se nam odpre seznam držav, ki
so prispevale časopisje v zbirko. Lahko izbiramo
tudi glede na jezik in področje zanimanja.
Lahko si ustvarimo svoje zbirke, shranjuješ
priljubljeno tematsko časopisje.
Zemljevid, ki prikazuje kje je dostopen
Pressreader.
Zemljevid, ki prikazuje kraje o katerih je bilo na
Pressreaderju objavljenih največ komentarjev.
Tu si lahko ponastavimo geslo in
druge nastavitve osebnega računa.
O Pressreaderju.
Tematski blogi in vlogi.
Pomoč
Odjava

Iz spustnega seznama izberemo
želeno državo.
Število naslovov serijskih
publikacij iz določne države v bazi
podatkov.

Omejimo se lahko glede na
jezik.
Omejimo se lahko glede na
kategorijo (temo).
Omejimo se lahko glede na
vrsto publikacije.

Izbrano publikacijo lahko
označimo kot »priljubljeno« in s
tem se nam bo ob prijavi vedno
pojavila na prvi strani.

Ikone nam omogočajo tiskanje, deljenje
na socialnih omrežjih, poslušanje,
shranjevanje za pozneje ter tudi pogled
za lažje branje …

Koledar nam omogoča prebiranje
starejših številk časopisja.

Lahko se premikamo po
posameznih rubrikah.

S klikom na ta gumb se vam odpre obrazec
na podlagi katerega si ustvarite osebni račun
oz. se prijavite v svoj osebni račun.

S klikom na ta znak dostopamo
do možnosti za prevod,
poslušanje in povečavo besedila.

Lahko iščemo tako, da v okno enostavno
vpišemo iskalno zahtevo. Lahko pa izberemo
naprednejši način iskanja, ki nam omogoča
izpolnjevanje dodatnih polj in s tem
oblikovanje natančnejših iskalnih zahtev ,
kar nam omogoča pridobivanje natančnejših
rezultatov.

