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FAQ for The Myers-Briggs Companys e-bøger 

Hvad er The Myers-Briggs Companys e-bøger? 

Hvordan køber jeg The Myers-Briggs Companys e-bøger? 

Hvordan får jeg adgang til The Myers-Briggs Companys e-bøger? 

Hvilke enheder kan jeg bruge The Myers-Briggs Companys e-bøger på? 

Hvorfor er der pålagt moms på The Myers-Briggs Companys e-bøger? 

Jeg er konsulent og ønsker at købe en e-bog på vegne af en af mine delegerede. Kan jeg det? 

Jeg køber en e-bogsversion af en bog, som har ‘interaktive’ funktioner – hvordan virker det? 

Kan jeg gemme denne version på min enhed, når jeg har besvaret spørgsmålene i den 

interaktive e-bog? 

Kan jeg udskrive min e-bog? 

Hvordan ser jeg en oversigt over mine køb af e-bøger? 

Hvordan kan jeg se, hvor mange e-bøger jeg har til rådighed på min konto? 

Hvordan downloader jeg en kopi af en e-bog, jeg har købt?  

Hvordan sender jeg en e-bog, jeg har købt, til en anden modtager? 

Hvordan ved jeg, om min modtager har downloadet den e-bog, jeg har sendt? 

Kan jeg om nødvendigt sende en e-bog igen, som jeg har købt, til en modtager?  



 FAQ | eBooks 

Page | 2 

Hvad er The Myers-Briggs Companys e-bøger? 

Med The Myers-Briggs Companys e-bøger har du mulighed for at købe elektroniske versioner af 

nogle af vores mest solgte titler, som kan læses på din computer eller en mobil enhed. 

Hvordan køber jeg The Myers-Briggs Companys e-bøger? 

The Myers-Briggs Companys e-bøger kan købes via Myers-Briggs Companys shop 

(https://eu.themyersbriggs.com/da-DK/All-shop-products) med anvendelse af et kredit- eller 

debetkort. 

Hvordan får jeg adgang til The Myers-Briggs Companys e-bøger? 

Når du har bestilt en e-bog, vil du få tilsendt en e-mail (på din registrerede e-mailadresse) med 

information om, hvordan du downloader din e-bog. Denne e-mail kommer fra 

info.eu@themyersbriggs.com – med anvendelse af et kredit- eller debetkort. 

- Gå ind på themyersbriggs.com, log på, og klik på ‘Min konto’. Her finder du knappen ‘Vis e-

bøger’. 

- Klik på ‘Download’ for at downloade en kopi (du vil blive bedt om at indtaste dit navn og 

din e-mailadresse, som vil blive trykt på bogen, så man kan se, at du ejer bogen). 

- Du skal acceptere vilkårene og betingelserne, inden e-bogen kan downloades. 

- Klik på linket i e-mailen, hvis du ønsker at sende en kopi til en anden. Den pågældende 

person vil modtage en e-mail med et link til download af e-bogen. 

Hvilke enheder kan jeg bruge The Myers-Briggs Companys e-bøger 

på? 

Du kan bruge The Myers-Briggs Companys e-bøger på en hvilken som helst enhed, der 

understøtter visning af PDF. 

Tekniske krav til computeren 

- Windows XP (eller nyere) 

- Internet Explorer 9 (eller nyere), Google Chrome eller Mozilla Firefox 

- En PDF-læser, for eksempel Adobe Reader version 4 eller nyere 

(https://get.adobe.com/reader/) 

- En internetforbindelse er nødvendig for at få adgang til The Myers-Briggs Companys e-

bøger (til bekræftelse) 

Tekniske krav til en Mac 

- Mac OSX (eller nyere) 

- Safari, Google Chrome eller Mozilla Firefox 

- En PDF-læser, for eksempel Adobe Reader version 4 eller nyere 

(https://get.adobe.com/reader/) 

- En internetforbindelse er nødvendig for at få adgang til The Myers-Briggs Companys e-

bøger (til bekræftelse)) 

https://eu.themyersbriggs.com/da-DK/All-shop-products
mailto:info.eu@themyersbriggs.com
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Mobile enheder 

E-bøger kan bruges på en hvilken som helst mobil enhed, der understøtter visning af PDF, for 

eksempel med android, IOS eller Kindle. 

Hvorfor er der pålagt moms på The Myers-Briggs Companys e-

bøger? 

Ifølge lovgivningen i Storbritannien er E-bøger defineret som en ‘serviceydelse’ i modsætning til 

et ‘produkt’. Det betyder, at de pålægges moms til normal takst.  

Jeg er konsulent og ønsker at købe en e-bog på vegne af en af 

mine delegerede. Kan jeg det? 

Ja, selvfølgelig. Du køber bare din/dine e-bøger fra The Myers-Briggs Company ved hjælp af den 

normale proces via The Myers-Briggs Companys website, hvor du logger ind på siden ‘Min konto’ 

og vælger, at modtageren skal have tilsendt et link via e-mail. 

Jeg køber en e-bogsversion af en bog, som har ‘interaktive’ 

funktioner – hvordan virker det? 

Alle produkter, som har et interaktivt element i den trykte version (fx udviklingshåndbogen til 

MBTI), har indbygget interaktivitet i e-bogsversionen, når den vises med Adobe Acrobat Version 4 

eller nyere – for eksempel besvarelse af spørgsmål eller valg af indstillinger. 

Kan jeg gemme denne version på min enhed, når jeg har besvaret 

spørgsmålene i den interaktive e-bog?  

Ja. Brug funktionen ‘Gem som’ i Adobe Reader for at gemme denne version af din e-bog på din 

enhed. Du kan derefter genåbne den på normal vis og fortsætte med at arbejde med e-bogen.  

Kan jeg udskrive min e-bog? 

Ja, du kan udskrive den så mange gange, du har lyst til, så længe det er til eget brug. Læs de 

vilkår og betingelser, du har godkendt, da du downloadede den. 

Hvordan ser jeg en oversigt over mine køb af e-bøger? 

Du kan nu administrere dine e-bøger online fra din onlinekonto på themyersbriggs.com. Til det 

formål skal du første logge ind og klikke på ‘Min konto’. Klik derefter på ‘Vis e-bøger’ på siden 

‘Bestilte e-bøger’. 

På denne side kan du distribuere e-bøger til nye modtagere og downloade en kopi til eget brug. 

Downloadede e-bøger får nu påtrykt modtagerens navn, din virksomheds navn og 

indkøbsrekvisitionens nummer. 

Hvordan kan jeg se, hvor mange e-bøger jeg har til rådighed på 

min konto? 

Klik på ‘Vis e-bøger’, når du er logget ind på din konto på themyersbriggs.com, hvor du kan se de 

e-bøger, du har købt, og resterende e-bøger, som kan downloades eller sendes med e-mail. 
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Hvordan downloader jeg en kopi af en e-bog, jeg har købt? 

På siden ‘Vis e-bøger’ er der en liste over de e-bøger, du har købt, og de resterende bøger, som 

endnu mangler at blive aktiveret. Hvis du vil downloade en kopi og blive registreret som ejer, skal 

du først finde e-bogens titel på den liste, du har til rådighed. Klik på ‘Download’ under 

overskriften ‘Metode’. Du vil blive dirigeret hen til en formular, der skal udfyldes helt, inden din e-

bog kan downloades. Indtast dit fornavn, efternavn og e-mailadresse i de ledige tekstfelter, og 

læs meddelelsen om fair indsamling. Du skal læse og acceptere vilkårene og betingelserne for 

anvendelse af e-bøger ved at afkrydse feltet, inden du klikker på ‘Download’. Derefter 

downloades der en kopi til din enhed. 

Hvordan sender jeg en e-bog, jeg har købt, til en anden modtager? 

Du kan distribuere links til download af en bog, du har købt, til en eller flere modtagere, forudsat 

at du har en tilstrækkelig mængde bøger til rådighed. På siden ‘Vis e-bøger’ er der en liste over 

de e-bøger, du har købt, og de resterende bøger, som endnu mangler at blive aktiveret. Find 

først titlen på listen, og klik derefter på ‘e-mail’ under overskriften ‘Metode’. Indtast under det 

første ledige tekstfelt den tilsigtede modtagers e-mailadresser, adskilt af semikolon. Husk at 

tjekke, at hver e-mailadresse er gyldig og indtastet korrekt.  

Indtast en indledning i det andet ledige tekstfelt, som skal stå før den automatiske invitation. 

Klik på send, så får din/dine modtagere en e-mail med invitation til at downloade e-bogen. E-

mailen indeholder et link til en formular, der skal udfyldes helt inden download. Indtast fornavn, 

efternavn og e-mailadresse, og læs meddelelsen om fair indsamling. Modtageren skal læse og 

acceptere vilkårene og betingelserne for anvendelse af e-bøger ved at afkrydse feltet inden valg 

af ‘Download’. 

Hvordan ved jeg, om min modtager har downloadet den e-bog, jeg 

har sendt? 

Gå til ‘Min konto’, og klik på linket for at få vist dine købte e-bøger. Find e-bogen på listen over 

titler, og klik på brugshistorikken. Her kan du se en liste over de endelige modtagere af e-bogen 

med et stort, grønt flueben under den downloadede kolonne, som viser, at modtageren har 

downloadet e-bogen. Hvis der ikke er et flueben, betyder det, at e-bogen endnu ikke er 

downloadet. Du har mulighed for at sende e-bogen igen ved at klikke på ‘Send e-mail igen’, og du 

kan gøre e-mailen mere personlig, inden du sender linket igen. 

Kan jeg om nødvendigt sende en e-bog igen, som jeg har købt, til 

en modtager? 

Ja, der er ingen grænser for, hvor mange gange du kan sende en kopi af e-bogen til en modtager. 

Selvom e-bogen er blevet downloadet, har du mulighed for at sende linket igen for det tilfælde, 

at modtageren har mistet det. 


