OHJEET VENEMESTARIN ARKISTON KÄYTTÄJILLE
ARKISTON KÄYTTÖ VAATII TUNNUKSET
Halutessasi lukea tai ostaa artikkeleita sinun täytyy
ensin kirjautua palveluun.
Tunnukset luodaan kirjautumiskohdan alapuolella
olevasta linkistä Rekisteröidy. Käyttäjätunnuksella ja
luomallasi salasanalla tulet myöhemmin
kirjautumaan palveluun. Tunnusta et pääse
vaihtamaan myöhemmin itse, joten valitse sellainen,
joka on helppo muistaa ja tallenna se. Antamasi
sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan
salasanan palauttamista varten. Tarkista että kirjoitit
osoitteen oikein ja valitse mieluiten sellainen
käyttämäsi osoite, johon voit päästä myös
työaikojen ulkopuolella. Kaikki tähdellä merkityt
kohdat on täytettävä.
ASIAKASNUMERO
Arkisto on kestotilaajalle ilmainen (ei koske
lyhyitä tutustumisjaksoja). Lukuoikeus
päivitetään asiakasnumeron perusteella. Jos
jostain syystä ohjelma ei hyväksy uuteen
tunnukseen asiakasnumeroasi, todennäköisesti
olet luonut tunnukset jo aiemmin, joten siinä
tapauksessa ota yhteyttä
toimitus@venemestari.fi. Tunnusasioissa sinua
autetaan toimistoaikoina. Asiakasnumeron
löydät laskusta sekä lehden osoitekentästä L
kirjaimen jälkeisestä sarjasta, joka on yleensä
kuusinumeroinen (alkaa joko 3:lla tai 4:llä) tai voi
olla myös nelinumeroinen luku, koskaan ei
kuutta numeroa pitempi.
SALASANA JA SÄHKÖPOSTI
Pidä huolta salasanasta ja tunnuksistasi. Jos
tunnus unohtuu, ota yhteyttä
toimitus@venemestari.fi, jos salasana pääsee unohtumaan, uuden salasanan voit pyytää
kirjautumiskohdan linkistä unohdin salasanan. Vastaus tulee osoitteeseen, joka on liitetty
asiakasnumeroosi. Vastaus tulee automaatilta eli jos vastausta ei kuulu varsin pikaisesti, tarkista
ensin roskapostit. Sähköpostiosoitteen sekä salasanan voit tarvittaessa vaihtaa itse, pidä ne siis
ajan tasalla.
ARTIKKELEIDEN LUKEMINEN
Kirjauduttuasi arkistoon artikkelit ovat
vasemman reunan linkin > Omat
lehdet takana. Jos sinulla on arkiston
lukuoikeus, sitä kautta voit lukea sekä
koko lehtiä että artikkeleita.
Yläpalkin välilehden AIEMMAT NUMEROT
kautta artikkelit näkyvät
lukuoikeudelliselle maksutta, mutta

kokonaisista lehdistä ohjelma pyytää rahaa. Siinä tapauksessa, jos haluat lukea lehteä
kokonaisuutena, palaa takaisin oikean reunan Omat tiedot linkin kautta, jolloin pääset takaisin
tietoihisi ja vasemman reunan > Omat lehdet linkin kautta lehtiin.
ARTIKKELIN OSTAMINEN
Voit ostaa valitsemasi artikkelin alapuolella olevasta linkistä haluan ostaa tämän artikkelin.
Artikkelit menevät ostoskoriin, jonne voit kerätä artikkeleita max 12 kpl. Sitä suuremmat
artikkeliostot on syytä tehdä useammassa erässä. Maksamiseen voi käyttää yleisimpiä
verkkopankkiyhteyksiä.
Maksun kirjauduttua verkkokaupasta lehden tilille artikkelit tai lehdet tulevat luettaviksi > Omat
artikkelit tai > Omat lehdet osioon. -> Muistathan maksettuasi palata palvelun tarjoajan sivustolle
annetun linkin kautta eikä käyttämällä yläpalkin takaisin siirtoa. Näin tilauksesi kirjautuvat
normaalisti eikä ostosten ilmestymiseen sivullesi tule viivettä. Samoin pankkiyhteyden ohjelmassa
on aikakatkaisin, joten jos viivyt pankissa kovin kauan, ostaminen ei ehkä onnistu.
VINKKEJÄ LEHDEN JA ARTIKKELEIDEN LUKEMISEEN
Lehden alapuolelta voit valita lue koko lehti tai lataa pdf. Jos luet lehteä tietokoneella voit valita
kumman vain, tabletilla tai puhelimella luettaessa valitse pdf.
Artikkeli avautuu aina näköislehden sivuna,
joten jos luet artikkelia tabletilla tai puhelimella
niin valitse alareunasta pdf.
Sivut toimivat sujuvasti ainakin iPadilla Safarilla
ja Androidissa Cromen selaimilla.

