Logga in och
få
hela bilden!

Varför läsa
Din
prenumeration på Länstidningen innehåller så mycket mer än
digitalt?
papperstidningen. Genom att logga in på nyhetssajten LT.se får du ut
maximalt av din prenumeration och kan vara säker på att få hela
bilden i flödet av nyhetshändelser. Du får dessutom de senaste lokala
nyheterna, uppdaterat dygnet runt.

Tillgång till allt material på LT.se.
Läsa e-tidningen när, var och
hur du vill. E-tidningen redan
kl. 01.00 E-tidningen redan
kl. 01.00 varje natt, mån–sön
även röda dagar.

Tillgång till allt plusmärkt
innehåll av faktagranskade och
opartiska lokalnyheter på LT.se
och i nyhetsappen.

Tillgång till fler än
40 nyhetssajter från
Umeå i norr till
Markaryd i söder.

Exklusiva erbjudanden
på läsarshoppen.se

www
Nyhetssajt
• Vår hemsida LT.se
är en nyhetssajt.
• Du kommer åt den på
datorer, surfplattor och
i mobiltelefoner.

E-tidning

App

• Den digitala versionen av papperstidningen och finns på nyhetssajten
LT.se, i appen LT.se och appen
LT Södertälje e-tidning.

• Ett program på mobilen
eller surfplattan.
• Den förenklar för dig att
läsa LT Södertälje e-tidning
och LT.se.
• Skräddarsy lokala nyheter
utifrån var du bor och det
ämnen som intresserar dig.

• Finns att läsa redan från kl 01 natten
mot måndag till söndag.
• Du kan även läsa gamla
Länstidningen i e-tidningsarkivet.

Välj det nyhetspaket som passar
dig bäst!
Plus

Digital

Komplett



Papperstidning måndag-lördag
E-tidning hela veckan, även röda dagar





Allt innehåll på vår nyhetssajt, i nyhetsappen och i
nyhetsbrevet







Allt innehåll på närmare 40 sajter och appar som ingår i
Mittmedia och i samarbetet Sveriges lokalnyheter
(sverigeslokalnyheter.se). Det innebär att du kan läsa lokala
nyheter från Umeå i norr till Markaryd i söder.







Exklusiva erbjudanden i läsarshoppen.se











Digitala korsord och Sudoku

Vi hjälper dig komma igång
För att få tillgång till allt som ingår i prenumerationen behövs ett konto.
”Jag har inloggningsuppgifter”
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Vad bra! Gå till lt.se, klicka på kundsymbolen till höger. Fyll i inloggningsuppgifterna till ditt konto.

Klart! Du behöver bara logga in en gång
på din dator, surfplatta eller mobil för att
alltid vara inloggad.

”Jag saknar inloggningsuppgifter”
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Bara lugn, vi hjälper dig att få tillgång till ditt konto!
Gå till lt.se, klicka på kundsymbolen till höger.
Längst ned finns en länk med texten
”Skaffa inloggningsuppgifter här”. Klicka på den.
Fyll i dina användaruppgifter. Klicka på ”Ok, fortsätt”.
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Fyll i e-postadress och välj ett lösenord. Det här blir dina
inloggningsuppgifter, glöm inte att spara dem
någonstans. Fyll i övriga obligatoriska uppgifter.
Klart, nu har du skapat inloggningsuppgifter till ditt konto,
som ingår i din prenumeration. Du behöver bara logga in
en gång på din dator, surfplatta eller mobil för att alltid
vara inloggad.

Skapa ditt
konto

”Jag saknar inloggningsuppgifter”

1
2

Bara lugn, vi hjälper dig att få tillgång till ditt konto!
Gå till LT.se, klicka på kundsymbolen till höger. Fyll i
inloggningsuppgifterna till ditt konto.
Längst ned finns en länk med texten
”Skaffa inloggningsuppgifter här”. Klicka på den.

Användaruppgift
er
Fyll i alla fält markerade med * i tur och
ordning. Det som behövs i info-/kontaktväg är
e-postadress, lösenord, adress,
mobilnummer, personnummer.
E-postadress och lösenordet blir nu dina
inloggningsuppgifter hos oss så kom ihåg
att spara dem någonstans.

Om du får svårigheter vid skapande
av konto och inloggning?
Jag vet inte hur min e-post
lyder.

Har du glömt ditt
lösenord?

Det måste vara samma e-post som
när prenumerationen tecknades.
Obs! Vissa prenumeranter har inte
angivit e-post vid tecknandet av
prenumerationen.

Om du klickar på Glömt
lösenord? så skickas ett mejl till
den e-post du angett med länk för
att skapa nytt/byta lösenord.

Tips!
Skriv gärna ner dina uppgifter för att komma ihåg.
Många får problem när uppgifterna glöms bort.

Logga in på LT.se
Klicka på Logga in
vid kundsymbolen.

Nu är du på
Logga insidan
Här skriver du in den epostadress
du angav när du skapade kontot.
Lösen ska innehålla minst
sex tecken, t ex Hasse77

Nu är du inloggad
Som prenumerant kan du logga in via
din dator, surfplatta eller mobil.
Du behöver bara logga in en gång per
enhet. Men första gången du använder
en ny enhet måste du logga in igen eller
vid ev. uppdateringar.
Plusartiklar på Facebook kräver att du
loggar in igen.

Fortsätt med
dina goda vanor

Vad är etidningen?

E-tidningen är en spegling av papperstidningen
som kunden kan ta del av redan kl. 01.00 på natten.
Den kan läsas på dator, surfplatta och i mobil.
En populär funktion är e-tidningsarkivet, där hittar
du LT ända från 2010. OBS! Arkivet kan endast läsas
på dator.
Du kan dessutom lösa digitala korsord och sudoku.
E-tidningen har även en egen app så det blir lättare
att läsa på surfplatta och i mobil.

=

Så här läser du
e-tidningen
1

Gå in på LT.se

2

Klicka på e-tidning i menyn.

3

Klicka på tidningen
eller välj någon i akrivet

Läsa etidningen på
dator

BLÄDDRA
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Förminska

Förstora

Öppna artikelläge

Ladda ner e-tidningsappen
Om du vill läsa e-tidningen på din surfplatta eller i mobil
är det bra att använda vår e-tidningsapp.

Du laddar ner den på Google Play för androider
(t.ex. Samsung eller Sony) eller på App Store för Apple.

Android
Systemkrav:
Android 4.1

Sök efter LT Södertälje e-tidning
Kompatibiliteten är ofta sämre på äldre surfplattor och
mobiler, då kan nedladdning av appar helt enkelt vara
omöjligt.

Apple
Systemkrav:
iOS 8.0

Ladda ner e-tidningsappen – Samsung
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STARTSIDAN

SÖK & INSTALLERA

Inringade triangeln är
Google Play Butik där
e-tidningsappen hämtas.

Sök efter ”LT Södertälje etidning” i sökfältet i Google
Play Butik.

Inringade kugghjulet är
där du kollar nätåtkomst.

Klicka sedan på
INSTALLERA

Kolla att du har uppkoppling mot internet innan du laddar ner appen.

ÖPPNA APP
I GOOGLE PLAY
När INSTALLERA är klart
visar sig ÖPPNA, klicka
på den och appen öppnar
sig och symbolen för
appen placeras
automatiskt på
läsplattans skrivbord.

INLOGGNINGSRUTAN
Här använder du samma
inloggningsuppgifter som
när du skapade ditt konto
och tecknade
prenumerationen.

Använda e-tidningsappen –
Samsung
5

7

6

VÄLJ E-TIDNING

FUNKTIONSMENY

LÄS E-TIDNINGEN

Dagens e-tidningen
ligger alltid överst.

Förstoringsglaset = Artikelsök.

Nu är det bara att bläddra via pilar bakåt/framåt eller
ta fram miniatyrsidorna nedtill i funktionsmenyn.

Öppna för att läsa.
Ta bort bör användas för att
rensa bort gamla nedladdade
e-tidningar, vi rekommenderar
varannan månad. Detta är en
åtgärd/ funktion för snabbare
surfning.

Kvadratiska rutor = E-tidningen i miniatyr
under större sida för navigering.
Fullskärmsläge = kvadrat med pil.
Kryss = stäng antingen e-tidningen
eller via Hjälpen.
Frågetecknet = Navigeringsguide.
Fingrarna = Visar zoomning och
bläddring.

Klicka i botten för att få fram funktionsmeny.
Vrid på surfplattan eller mobilen för att välja vy.
Stående eller liggande. Vid liggande vy får du
uppslag.

Ladda ner e-tidningsappen – Apple
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STARTSIDAN

SÖK & INSTALLERA

Inringade blå fyrkanten
är App Store där etidnings- appen hämtas.

Sök efter ”LT Södertälje etidning” i sökfältet i App
Store.

Inringade grå rutan är
där du kollar nätåtkomst.

Klicka sedan på HÄMTA

Kolla att du har uppkoppling mot internet innan du laddar ner appen.

ÖPPNA APPEN
I APP STORE
När HÄMTA är klart visar
sig ÖPPNA, klicka på den
och appen öppnar sig och
symbolen för appen
placeras automatiskt på
läsplattans skrivbord.

Ladda ner vår nyhetsapp
Om du vill läsa nyheterna på din surfplatta eller
i mobil är det bra att använda vår nyhetsapp LT.se.

Du laddar ner den på Google Play för androider
(t.ex. Samsung eller Sony) eller på App Store för Apple.

Androider
Systemkrav:
Android 4.1

Sök efter LT.se
Kompatibiliteten är ofta sämre på äldre surfplattor och
mobiler, då kan nedladdning av appar helt enkelt vara
omöjligt.
Apple
Systemkrav:
iOS 8.0

Ladda ner appen LT.se – Samsung
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STARTSIDAN

SÖK & INSTALLERA

Inringade triangeln är
Google Play Butik där
nyhetsappen hämtas.

Sök efter ”LT.se”
i sökfältet i Google Play Butik.
Klicka sedan på INSTALLERA

Inringade kugghjulet är
där du kollar nätåtkomst.

Kolla att du har uppkoppling mot internet innan du laddar ner appen.

ÖPPNA APP
I GOOGLE PLAY
När INSTALLERA är klart
visar sig ÖPPNA, klicka
på den och appen öppnar
sig och symbolen för
appen placeras
automatiskt på
läsplattans skrivbord.

VÄLJ DINA NYHETER
I appen kan du skräddarsy
vilka nyheter du vill läsa.
Börja med att trycka på
Mina nyheter i listen längst
ner i mitten.

Använda appen LT.se – Samsung
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Det går även att gå via
inställningar

Fyll i din hemadress
för att låta appen ta
fram dina närområden.

Börja med att trycka på
Inställningar, sedan Ställ in
mina nyheter.

När du fyllt i något
ändras Hoppa över till
Gå vidare.

VÄLJ DINA NYHETER
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VÄLJ OMRÅDE

VÄLJ INTRESSEN

Här markerar du vilka
områden du främst vill
ha nyheter ifrån.

På denna sida markera
du vilka ämnen som du
främst är intresserad av.

Tryck sedan på Gå
vidare.

Tryck sedan på Gå
vidare.

Använda appen LT.se
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– Samsung
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VILL DU FÅ NOTISER?

FÄRDIGT!

LOGGA IN

INLOGGNINGSRUTAN

Slå på notiser så kommer
appen plinga till när
nyheter som du är
intresserad av inträffar.

Nu är det bara att sätta
igång och läsa.

För att ta del av Plusmaterial måste du även
logga in. Det gör du under
inställningar.

Här använder du samma
inloggningsuppgifter som
när du skapade ditt konto
och tecknade
prenumerationen.

Tryck sedan på Gå
vidare.

Det är ett stort Plus
att vara prenumerant

Vad är
Det
finns många plus med att vara
Plus?
prenumerant på LT.
Genom att logga in får du ut maximalt
av din prenumeration.
Som inloggad har du fri tillgång till allt
plusmärkt innehåll på LT.se och i
nyhetsappen. Plus är en märkning för
oberoende lokaljournalistik och på LT.se får
du de senaste
lokala nyheterna.

Vad får jag mer?
Du kan också läsa nyheter från Umeå, t ex
VK, i norr till Markaryd i söder på de
närmare
40 sajter och appar som ingår vårt
samarbete Sveriges lokalnyheter,
sverigeslokalnyheter.se.
Allt du behöver göra för att ha koll på det
som händer – dygnet runt – är att logga in.

Gå in på Sverigeslokalnyheter.se

Kontakt
Telefon 010-709 79 00
LT.se/kundservice

