Manual för eHP och HP:s digitala arkiv

På www.hallandsposten.se/kundservice kan du hitta svar på många frågor
gällande din prenumeration och hur du gör att aktivera ditt digitala konto och
mycket mera. Det går också bra att ringa vår kundtjänst på 010-471 51 01.

För dig som är prenumerant på Hallandsposten ingår eHP. För den som inte är
prenumerant, går det bra att köpa tillgång till innehållet i 24 timmar för 20 kr. För att
kunna läsa eHP måste du vara inloggad. Du kan välja att läsa eHP och söka i arkivet
via dator, surfplatta eller smartphone. De två sistnämnda kräver att du laddat ner appen
eHP.

Läs eHP och sök i arkivet med dator
Om du vill läsa eHP och komma åt vårt arkiv via datorn, går du in på
hallandsposten.se. Välj A-Ö i menyraden högst upp på sidan och klicka därefter på
Arkiv (eHP).

Du kan även klicka på ”gubben” (1.) längst upp i högra hörnet. Välj Läs dagens HP (2).
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Då öppnar sig denna sida. Klicka på Läs eHP (om du inte är inloggad står det att
du ska logga in).

Dagens eHP visas med automatik. För att läsa aktuell utgåva klickar du på pilarna till
höger eller nedanför tidningen. Det skiljer sig åt i olika webbläsare
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Du kan välja att läsa tidningen genom att bläddra och förstora sidorna, med hjälp av din
datormus. I tidningar från september 2013 och framåt är det möjligt att läsa artiklar i
artikelläge. Det gör du genom att föra musen över en artikel och när den blir blå, klickar
du på den.

I artikelläge kan du välja att förstora/förminska texten (1) genom att klicka på
bokstäverna i den svarta listen. För att återgå till sidläge, klickar du på krysset (2) längst
upp till höger.
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Förklaring av ikoner och dess funktioner i högerkant

Väljer du det här läget tas menyfältet uppe
och nere bort och du ser enbart tidningen.
Här ser du del 1 och del 2 samt ev. bilaga.
Välj Visa allt för att se samtliga sidor
Här kan du söka upp en tidning från ett
specifikt datum.
Här fyller du i ditt/dina sökord och väljer
att söka i aktuell tidning eller i arkivet.
Öppna artikellista - är bara tillgängligt i
tidningar från sept. 2013 och framåt.
Här kan du välja att skriva ut en eller flera
sidor.
Klicka här för att spara ner ett helt
nummer av en tidning i pdf-format.
Här är en länk till HP:s kundservice på
webben.
Navigeringsguiden visar hur du använder
din datormus och piltangenter för att läsa
tidningen.
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Söka i arkivet
Tips hur utformar din sökning för bästa resultat
•
•
•

•

•

•

Sökningen är inte känslig för stora och små bokstäver.
Sätt ditt/dina sökord inom citattecken (” ”) för att söka på just den söksträngen
Ord med bindestreck resulterar i ett sökresultat där båda orden visas separat,
men om du sätter citattecken runt samma ord, kommer däremot sökningen att
göras enbart på det sammansatta ordet. Söker du till exempel på 2000-talet utan
citattecken får du med artiklar som innehåller 2000 och talet. Söker du däremot
på ”2000-talet” , får du sökresultat med precis den frasen.
Söker du på ett ord utan citattecken, blir sökresultatet dels ordet du sökt på,
samt olika böjningar av ordet. Till exempel kommer ordet häst att resultera i
sökresultat där ordet häst ingår, såsom hästar, hästarna, hästskötare osv. Gör du
samma sökning fast med citattecken runt ordet, kommer bara innehåll med det
exakta ordet att visas.
Söker du på mer än ett ord utan citattecken, kommer sökresultatet att innehålla
texter där dessa ord ingår, men inte nödvändigtvis ihop. Exempelvis kväll för
boken, där resultatet kommer att innehålla artiklar med ord där kväll, för och
boken ingår.
Vill du söka på en hel fras så bör du använda citattecken för att resultatet ska bli
bra. Till exempel ”kväll för boken” kommer att resultera i artiklar eller annonser
där just den frasen finns med. Om det ingår ord med färre än tre bokstäver i en
sökning, tas de inte med i sökningen och kan påverka sökresultatet.

Olika sökalternativ
Vill du läsa tidningar från ett annat datum än dagens,
klickar du på kalendern och väljer datum och år för den
utgåva du vill läsa. Vill du söka efter något specifikt,
klickar du på förstoringsglaset och skriver in det du vill
söka efter. Klickar du på Sök/Search så söker du i den
aktuella tidningen som är framme på skärmen.

Väljer du att istället klicka på Arkiv/Archive, söker du i hela arkivet. Här kan du i nästa
steg begränsa din sökning att gälla mellan vissa år och datum.

När du gjort din sökning, presenteras ditt sökresultat indelat efter år. Klicka på det året
som du vill se resultatet från. Du får en liten förhandstitt av sökresultatet under årtalet
och när du klickar på ett resultat visas det till höger tillsammans med den sida artikeln
finns på. Om det verkar rätt klickar du på knappen ”Gå till sidan/Go to page” och då
kan du se om det var det här du sökte efter.
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När du klickat upp sidan, är ditt sökresultat (inklusive alla sökorden om du sökt på en
fras), markerat. För att läsa hela sidan kan du klicka på krysset längst ner till höger där
det står Resultat/Results. För att gå tillbaka till ditt sökresultat kan du antingen backa i
webbläsaren eller stänga ner fliken med sökresultatet (det fungerar olika beroende på
inställningar och vilken webbläsare du har).
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Skriva ut sidor - PC
För att skriva ut sidor klickar du nu på ikonen för Skriv ut/Print (1). Här markerar du
vilka sidor du vill skriva ut genom att klicka på dem. Du avmarkerar dem på samma sätt.
Klicka därefter på den blå knappen – Skriv ut (2). Då får du upp en möjlighet att skriva
ut sidan/sidorna (3). Observera att det kan se lite olika ut och att ”balken” kan vara
placerad på varierande ställen i olika datorer och webbläsare.

8

Spara som PDF på - PC
För att spara ner en hel utgåva av HP, klicka på ikonen för att Spara som PDF till höger
(1). Därefter får du välja var i datorn du ska spara tidningen (2).

Vill du spara ner enstaka sidor, klickar du på ikonen Skriv ut (1) och markerar de
sidor du vill spara ner. Klicka därefter på den blå knappen där det står Skriv ut (2).
Klicka på ikonen med diskett (3) och välj sedan var på datorn sidan/sidorna ska sparas
ner.
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Skriva ut sidor - Mac
För att skriva ut sidor klickar du på ikonen för Skriv ut (1), sedan markerar du vilka
sidor du vill skriva ut (2). Klicka därefter på Skriv ut/ Print (3).

Det öppnas då ett nytt fönster. Klicka sedan på skrivarikonen (1) längst till höger för
att skriva ut den aktuella sidan/sidorna du valt.
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Skriva ut enskilda artiklar
I tidningar från september 2013 och framåt är det möjligt att skriva ut enskilda
artiklar. Det gör du genom att klicka på en artikel så att den visas i artikelläge. Därefter
klickar du på ikonen långt upp i högra hörnet (1).

Då fälls det ut en meny med olika alternativ att dela artikeln samt att skriva ut den.
Klicka på ikonen för Skriv ut (2).
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Spara som PDF på MAC
För att spara ner en hel utgåva som pdf, klickar du på ikonen Spara numret som pdf i
högerkant .

Vill du spara ner enstaka sidor som pdf klickar du istället på skrivarikonen (1).
Därefter markerar du vilka sidor (2) du vill spara och klickar på Skriv ut/Print (3). Då
öppnas ett nytt fönster.

Klicka högst upp på ikonen med en pil och bestäm var du vill spara ner din fil.
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Läs eHP och sök i arkivet på surfplatta
För att kunna läsa eHP och komma åt arkivet via din surfplatta, måste du ha
laddat ner appen eHP som du hittar på Google play eller Appstore. Den
här manualen visar hur man gör på Ipad.

Läsa eHP på Ipad

OBS! Första gången du ska läsa eHP, måste du logga in och ange den e-postadress och
det lösenord som du registrerade när du aktiverade ditt digitala konto.
När du öppnar din app för eHP, visas första sidan av dagens HP automatiskt. Klicka på
första sidan för att läsa tidningen.
Längst ner på skärmen finns ett antal ikoner med olika funktioner.

1. Start – Här hittar du dagens tidning
2. eHP – Här kan du bläddra mellan tidningarna med närliggande datum genom att
svepa med fingret åt höger eller vänster på skärmen.
3. Hämtade – Här ligger alla tidningar som laddats ner i din Ipad.
4. Konto – Här loggar du in med den e-postadress och det lösenord du angav när du
aktiverade ditt digitala konto.
5. Hallandsposten.se – Klicka här för att komma till vår nyhetssajt för att läsa de
senaste nyheterna.
6. Sök i arkivet – Här kan du söka bland tidningar från 1931 och framåt.
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Söka i arkivet Ipad

För att söka i arkivet klickar du längst upp till höger där det står Sök i arkivet (1).
Det finns tre olika sätt att söka på, Enkel, Avancerad och Datum.
Enkel – här söker du i samtliga tidningar i arkivet och det kan bli ett omfattande
sökresultat.

Avancerad – Här kan du avgränsa din sökning genom att ange sökordet samt mellan
vilka år och datum sökningen ska göras.

Datum – Det här alternativet väljer du om söker en tidning från ett specifikt datum.
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