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Meer info:
www.sdu.nl/stapp



Welkom bij Stapp
Met de Sdu Tijdschriften App (Stapp) downloadt en raadpleegt u eenvoudig alle tijdschriften van Sdu waarop u een abonnement hebt. De tijdschriften 
zijn te downloaden tot een jaar terug. Stapp is beschikbaar voor zowel iOS als Android, op smart phone of tablet. Alle tijdschriften zijn doorbladerbaar, 
te delen via e-mail en te bewerken met handige bewerkfuncties zoals bladwijzers, notities en markeringen. De digitale versies van de tijdschriften zijn 
doorgaans een week voor verschijnen op papier al beschikbaar in Stapp. 

Inloggen
Onder Mijn account (via Account details) logt u in met uw inloggegevens. Na het inloggen worden onder Mijn tijdschriften de tijdschriften getoond 
waarop u een abonnement hebt.

Problemen met het inloggen?
Dan kunt u via Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? een reset van uw wachtwoord aanvragen.

Welkom bij Stapp
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Compatibel met 
- minimaal iOS 10
- minimaal Android 6

Op uw mobiel of tablet zelf stelt 
u in of u wel of geen melding bij 
een nieuwe aflevering wilt 
ontvangen



Stapp op uw smartphone
Als u Stapp gebruikt met uw 
smartphone, dan is een 
tijdschrift alleen maar te 
raadplegen in portretmodus.

Landschapsmodus of portretmodus?

Stapp op uw tablet
Een tijdschrift in Stapp is op een 
tablet te raadplegen in zowel 
landschaps- als portretmodus.

3



Mijn tijdschriften
Onder Mijn tijdschriften ziet u in 
een oogopslag de tijdschriften 
waarop u een abonnement hebt. 
Met het knopje Alfabetisch plaatst 
u eenvoudig alle tijdschriften op 
alfabetische volgorde.
Als u klikt op een cover komt u bij 
de afleveringen van het 
betreffende tijdschrift.

Mijn tijdschriften

Nieuwste afleveringen
Met behulp van Nieuwste 
afleveringen rangschikt u de 
afleveringen die recent zijn 
verschenen, met de meest 
recente bovenaan.

Recent gedownload
Door te klikken op Recent 
gedownload ziet u in een 
oogopslag de door u 
gedownloade 
afleveringen, met de 
meest recente bovenaan.

Nieuw
Dankzij de handige toevoeging 
‘Nieuw’ ziet u heel snel van 
welk(e) tijdschrift(en) een 
nieuwe aflevering beschikbaar is.
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Favorieten
Onder Favorieten ziet u in een oogopslag uw 
favoriete tijdschriften (aangemaakt in ‘Mijn 
account’)
Ook deze tijdschriften zijn vervolgens 
alfabetisch te rangschikken of weer te geven 
in Nieuwste afleveringen en Recent 
gedownload.

Maak favorieten aan & Favorieten

Mijn account
Maak favorieten aan
U kunt ervoor kiezen om uw 
tijdschriften te downloaden via 
Favorieten en deze ook daar 
zichtbaar te maken.
Onder Mijn account en het 
knopje Maak favorieten aan klikt 
u heel eenvoudig de tijdschriften 
van uw keuze aan. 5



De aflevering wordt gedownload
Met het rode cirkeltje kunt u het de 
voortgang van de download 
bekijken.

Een tijdschrift downloaden en verwijderen

Een aflevering downloaden
Als u hebt geklikt op het 
tijdschrift van uw keuze kunt u 
door te klikken op het blauwe 
download icoontje een 
aflevering downloaden.

De aflevering raadplegen of weggooien
Na het downloaden kunt u de 
betreffende aflevering raadplegen of 
eventueel verwijderen; dat laatste kan 
heel eenvoudig door op het prullenbak 
icoontje te klikken.
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Door een aflevering bladeren
U kunt ervoor kiezen om door de 
aflevering te bladeren door te 
swipen.

Een tijdschrift openen en raadplegen

Een aflevering openen
Nadat u het tijdschrift hebt 
gedownload, klikt u op de 
tijdschrift cover om de aflevering 
te openen.
Onderaan ziet u alle pagina’s 
klein weergegeven. U kunt op 
die manier heel snel naar een 
willekeurige pagina.

Via de inhoudsopgave naar een artikel
Vanuit de inhoudsopgave kunt u heel 
eenvoudig naar het artikel van uw keuze 
door in de inhoudsopgave op dat artikel 
te klikken.

7



Teksten selecteren, kopiëren, delen en arceren

Teksten selecteren
Als u met uw vinger een bepaald 
stukje tekst aanklikt en 
vasthoudt op uw scherm, dan 
verschijnt de hierboven 
weergegeven pop-up.
Vervolgens breidt u de selectie 
uit tot het door u gewenste 
tekstdeel.

Kopieer
Met Kopieer kopieert u 
heel eenvoudig de 
geselecteerde tekst 
naar bijvoorbeeld een 
Word bestand of plakt 
u de tekst in een e-mail.

Zoek op
Met Zoek op kunt u het 
geselecteerde stukje 
tekst gebruiken door 
iets op het internet op 
te zoeken of te 
gebruiken in een 
woordenboek.

Deel
Met Deel kunt u het 
geselecteerde stukje 
tekst delen via e-mail of 
media als Twitter, 
LinkedIn et cetera.

Notitie
Met Noteer maakt u heel snel 
een notitie. Deze notitie blijft 
bewaard in de aflevering. U 
kunt er vervolgens voor 
kiezen om de notitie wel of 
niet zichtbaar te tonen (zie 
verder onder De icoontjes 
uitgelegd.
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Arceer
Met Arceer kunt u selecties 
van de tekst arceren. Deze 
arcering blijft bewaard in de 
aflevering. De arcering is vrij 
eenvoudig te verwijderen.



De icoontjes uitgelegd

Rechtsboven in de app, als u een aflevering hebt gedownload, verschijnen zes icoontjes. Hieronder worden 
deze toegelicht.

Met het loepje zoekt u binnen de aflevering naar een bepaalde term.

Met de bladwijzerfunctie kunt u pagina’s markeren om deze later makkelijker terug te kunnen vinden.

Met deze functionaliteit geeft u alle pagina’s in de aflevering goed zichtbaar weer. Mocht u ook 
bladwijzers hebben aangebracht, dan kunt u er ook voor kiezen om alleen die pagina’s te laten zien.

Met deze functionaliteit kunt de inhoudsopgave snel weergeven, ook hier is de optie om alleen de 
bladwijzers te laten zien inbegrepen.

Met de printerfunctie kunt u de pagina waarop u het icoontje aanklikt, printen. Mocht u meerdere 
pagina’s willen printen, dan dient u die opdracht per pagina opnieuw te geven.
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Met behulp van het oogje kunt u een gemaakte notitie wel of niet zichtbaar maken op een pagina.


