Gyakran Ismételt Kérdések

1, Mi is az a DIMAG?

A DIMAG egy felület arra, hogy kedvenc újságod, kiadványod vagy magazinod
digitálisan is elérhető legyen számodra. Olvasd bárhol, bármikor, akár offline is.

2, Hol tudom megnézni a magazint?

A DIMAG böngészőben elérhető Online, de Tabletra és Telefonokra ingyenesen
letölthető applikációt is kínálunk, amit az AppStore (IOS), illetve GooglePlay
(Android) áruházhól lehet letölteni.

3, Le tudom tölteni PDF-ben a magazint?

A magazinok, kiadványok PDF formátumban nem letölthetőek, a DIMAG-on vásárolt
magazinok kizárólag a DIMAG digitális felületein érhetőek el.

4, Hány eszközön férek hozzá a magazinhoz?

Egy DIMAG fiókot egyszer három eszközön lehet használni. Ha az eszközök
cserélődnek, akkor ügyfélszolgálatunk segít a új eszköz aktiválásában, valamint a
régi eszköz deaktiválásában.

5, Számítógépre van applikáció?

PC-s applikációnk nincs, nincs szükség rá. WEB böngészőben lehet elérni a
kiadványokat. A webes felületet úgy lett fejlesztve, hogy minden funkciója a
maximális élményt biztosítsa az olvasók számára.

6, Mikor kapom meg a kifizetett kiadványt?

A megvásárolt kiadványt a fizetés teljesítését követően egyből jóváírásra kerül. És
a vásárlásról e-mail üzenetet is küldünk számodra a beállított e-mail címre.

7, Ki tudom nyomtatni a lapszámokat?

A digitális verziónak pont az a lényege, hogy nem igényel papírt, környezetbarát
módon teszi lehetővé a kedvenc lapjaink olvasását. A DIMAG nem ad lehetőséget a
nyomtatásra, sokszorosításra.

8, Ha előfizetek, melyik lapszámtól indul az előfizetés?

Választható az aktuális, utolsó kiadvánnyal való indulás, valamint a következő
megjelenő lapszámmal való kezdés egyaránt.

9, Visszamenőleg elő lehet fizetni a magazinokra?

A DIMAG digitális katalógusában elérhető összes korábbi példány is megvásárolható.
Előfizetni nem lehet, de bármikor megvásárolhatod a számot, ami véletlen
kimaradt a gyűjteményedből.

10, Mik azok az ingyenesen elérhető oldalak?

Kiadóink a DIMAG rendszerében lehetővé teszik, hogy a legtöbb újság első néhány
oldalába betekintést nyerjen a kedvcsinálóként a felhasználó.

11, Vannak ingyenesen letölthető magazinok a DIMAG felületén?
Vannak olyan kiadványok, amiket a kiadók ingyenesen kínálnak.

12, Kell-e fizetni a DIMAG szolgáltatásaiért?

A DIMAG minden szolgáltatása, (beleértve a webes felületet és az applikációkat is,)
teljesen ingyenes az olvasók számára.

13, Meddig elérhetőek a megvásárolt újságok, magazinok?

Nincs időkorlát. A megvásárolt digitális kiadvány épp úgy hozzáférhető lesz
számodra, mint a hagyományos, nyomtatott verzió lett volna, ha azt választod.

14, Miért érdemes digitálisan venni egy újságot?

Azért meg a digitális példány a nem kopik, nem fakul, nem gyűrődik. A digitális
kiadvány nem növeli a poggyász súlyát utazásnál. A digitális példány
környezetbarát, hisz nem kell sem nyomdagép, sem papír ahhoz, hogy eljusson
hozzád a tartalma. Bárhol és bármikor hozzáférhető. Letölthető telefonra így akár
mobil adatforgalom mentesen is magaddal viheted az összes újságodat.

15, Mi az a szöveges olvasási mód?

A szöveges mód a könnyebb olvasás érdekében lett fejlesztve. Néhány kiadó már
kínálja ezt a lehetőséget a vásárlói számára. A megszokott formátummal szemben
az intelligens módban nem a trendi tördelés, hanem az olvashatóságé a főszerep.
Ebben a módban ugyanis a szöveg és képek egymás alá-, illetve fölé vannak
rendezve, így biztosítva a magas kontrasztot a tartalomnak. Itt találhatsz extra
tartalmakat is.

16, Mik azok a könyvjelzők?

Egy magazint olvasgatva nincs mindig időnk befejezni azt, vagy olyan érdekességre
bukkanhatunk, amit nem szeretnénk újra keresgélni, akkor az olvasás közben
szimplán csak rá kell nyomni az könyvjelző ikonra és így hozzá is adja a rendszer a
mentett oldalakhoz. Ez a funkció működik eszközeink között is, így, ha telefonon,
applikációból kezdjük az olvasást, akkor is tudjuk hol tartottunk, ha közben PC-re,
web böngészőre váltunk. A könyvjelzőt éppen úgy tudjuk felszedni, ahogy leraktuk,
ha már nem akarjuk tovább használni.

17, Hogy tudom offline élvezni a magazinjaimat?

A letöltésre, offline tárolásra kizárólag az applikációinkon keresztül van lehetőség.
Androidos, vagy IOS-es mobiltelefonon vagy tableten lehet offline olvasni a
megvásárolt lapokat. A letöltéshez szükség van internet kapcsolatra, de a már
letöltött magazinok a készülék hattértárolójából töltődnek be, így akár internetes
kapcsolat nélkül is élvezhetjük őket.

