Så här registrerar du dig
digitalt på Cirkulation.se
Från och med februari 2015 publiceras de
flesta artiklar och notiser inte längre tillgängliga för alla kostnadsfritt på vår webbsida.
Några låses redan från första dagen och några
efter en tid — detta visas genom att de förses med en
röd nyckel. Dessa texter kan läsas endast om du prenumererar på VA-tidskriften Cirkulation och är inloggad.

Du som redan registrerat dig
på Cirkulation.se kan läsa allt
innehåll på valfri enhet (max
en åt gången) genom att
logga in dig här.

Om du redan har ett eget abonnemang på Cirkulation, och
vill kunna läsa även digitalt, kan du registrera dig på webben
utan extra kostnad. Följ bara denna enkla instruktion:

1.

Hitta ditt abonnentnummer!
Det är ett vanligtvis tre- eller
fyrsiffrigt nummer och återfinns till höger om din mottagaradress
som printas på ditt ex av tidningen.
Antingen på baksidan eller på eventuellt plastomslags adressbård.

Använd dina personliga inloggningsuppgifter (mejladress och lösenord) som
du valde vid registreringen i steg 3.

2.

Gå in på »Bokhandel« på
webbsidan, Cirkulation.se!
Där beställer du produkten
»Registrera dig digitalt« för 0 kronor,
genom att lägga den i varukorgen. Gå
därefter till »Kassa« och tryck på knappen »Registrera«.

3.

Fyll i dina uppgifter! Namn,
postadress, dina önskade
inloggningsuppgifter, etc.
Viktigt: I fältet »Eventuell värde/erbjudandekod« längst ner fyller du i ditt
abonnentnummer enligt ovan. Det
måste vara korrekt och får inte fattas.

Förutom att kunna läsa de
låsta artiklarna får du också
tillgång till en tidningshylla
under menyn »Mina sidor«.

!

4.

Skicka in din beställning!
Efter att du klickat på
»Registrera« igen kommer du
till beställningssidan. Kontrollera att
dina uppgifter stämmer och klicka nu
på »Skicka«. Om du inte beställt något
ytterligare fakturerar vi givetvis inget.

5.

Så där, nu är du inloggad!
Ingången hittar du i fortsättningen i menyn. Logga in med
din angivna mejladress och valt lösenord. Då försvinner de röda nycklarna
och alla texter, på både startsidan och i
artikelarkivet, kan läsas på din dator.

)

Frågor, problem eller andra abonnemangsärenden: pren@cirkulation.se
OBS! Ovanstående gäller endast läsare som har ett löpande abonnemang
på Cirkulation. Provprenumerationer, etc (= annat än tre- eller fyrsiffrigt
abonnentnummer), ingår inte. Dina inloggningsuppgifter är personliga och
får inte delas med andra. De registrerade adressuppgifterna måste stämma
överens med tidningens mottagaradress. Användningen är IP-begränsad.
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När du är inloggad får du upp ett extra menyval
— »Mina sidor«. Där kan du vid behov ändra dina
inloggningsuppgifter, men även läsa aktuellt nummer
av tidningen Cirkulation i blädderbar digital form!

I tidningshyllan hittar du
alltid aktuella nummer av
VA-tidskriften Cirkulation
i blädderbar digital form.

