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Library PressDisplay je samostatný webový portál speciálně určený pro knihovny a vzdělávací instituce. 
Od roku 2003, kdy byl portál spuštěn, poskytuje online přístup k plnému obsahu nyní již k více než dvou tisícům 
magazinů a novinových titulů dostupných v den jejich vydání.
Službu využívají čtenáři více než sedm tisíc knihoven a vzdělávacích institucí kolem celého světa. 

    Zobrazení top novinek za posledních 7 dnů

     Vyhledávání klíčových slov a výrazů napříč všemi tituly

   Výběr titulu dle země, jazyka a nebo dle abecedy

     Volba jazyka

    Nápověda

    Možnost výběru článků preferovaných čtenáři vs. editoři

     Možnost výběru článků ze všech zdrojů nebo 
     ze zdrojů preferovaných knihovníkem

 

 9     Výběr jazykových preferencí

10    Okamžitý přístup k deníkům vybraných vašim knihovníkem

11    Výběr kategorie novinek - dle preference knihovníka

         12    Rychlý přístup k titulům dle jednotlivých zemí

13    Poslech vybraných článků

14    Výběr hlavních článků z celého světa
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Library PressDisplay je samostatný webový portál speciálně určený pro knihovny a vzdělávací instituce.Od roku 2003, kdy byl portál spuštěn, poskytuje online přístup k plnému obsahu nyní již k více než dvou tisícůmnovinových titulů a magazinů dostupných v den jejich vydání.Službu využívají čtenáři více než sedm tisíc knihoven a vzdělávacích institucí kolem celého světa.



25    Výběr mezi zobrazením jedné a dvou stránek

26    (a/b) Náhled všech stránek vybraného vydání

27    Zvětšení vybrané stránky a nastavení zvětšení

28    Listování v deníku

29    Tisk vybrané části příslušné stránky

30    Odeslání článku emailem

31    Sdílení článku na blogu

32    Odhlášení ze služby LibraryPressDisplay

33    Přístup k nápovědě a stránkám podpory

Výbě i b í j d é d á k16    Výběr z ostatních dostupných deníků z již vybrané země

17    Náhled na starší vydání příslušného deníku
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19    (a/b) Přístup k přehledu článků vybraného vydání
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21    Zasílání RSS feed vybraného titulu

22    (a/b) Poslech vybraného článku

23    Kliknutím na tělo článku se článek zvětší pro komfortnější zobrazení 

24    Kliknutím na nadpis článku se zobrazí náhled článku
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Contact Us

  Přesun na další stránku

   Vyhledávání specifického textu v současném i předcházejících vydání

marek šustek
info@newspaperdirect.cz
www.newspaperdirect.cz




