Enkel nedladdningsguide för e-böcker och e-ljudböcker
E-böcker
1. Gå till e-boksidan: http://norraskaraborg.elib.se/
2. Tryck på ”Logga in” uppe i högerhörnet för att logga in med ditt lånekortsnummer och din
PIN-kod. Det går inte går att använda personnummer för att logga in.
3. Sök upp den bok du vill låna, antingen via sökfunktionen eller via kategorilistningen under
rubriken "E-böcker".
4. Klicka på bokens bild eller titel för att komma till en kort beskrivning av boken. Klicka på
"Låna". Boken läggs nu till i listan över dina lånade böcker.
5. Klicka på "Läs" för att öppna boken direkt i din webbläsare, eller på "Ladda ner" för att ladda
ner boken till den enhet du använder. Du behöver ett speciellt program för att läsa böckerna
du laddar ner. Detta måste auktoriseras med ett Adobe-id, en slags digital legitimation.
Instruktioner för hur du skapar ett finns under ”Så funkar det”, och där väljer du antingen
PC/MAC, iPad/iPhone eller Android. Därefter väljer du den tredje punkten ”Vad är ett
Adobe-ID?”. För Pc/Mac använder du Adobe Digital Editions, för iPad/iPhone använder du
Bluefire Reader och för Android använder du Aldiko. För att ladda ner den programvara du
behöver, gå till respektive enhet under fliken ”Så funkar det” och följ instruktionerna där
eller se bibliotekets utförliga guide.

E-ljudböcker
6. E-ljudböcker är strömmande. Det innebär att du måste ha konstant uppkoppling till Internet
för att kunna lyssna på boken. Om du har appen Biblio (som finns till iPad/iPhone och
Android) så kan du ladda ner boken och lyssna på den utan internetuppkoppling. I övrigt
lånar du dem på samma sätt som e-böcker. Du kommer åt alla e-ljudböcker du lånat under
”Mina lån”.
7. För att kunna lyssna på bibliotekets ljudböcker i din Android behöver du först installera
appen Biblio (fungerar även i iPad/iPhone), som du hittar i Google Play. När du har laddat ner
den måste du logga in i appen. Välj ”Norra Skaraborg” i listan över bibliotek i översta fältet,
därefter loggar du in med ditt lånekortsnummer och din PIN-kod. Efter att du lånat boken, gå
till "Mina sidor" och klicka på "Lyssna" för den bok du vill lyssna på. Appen Biblio öppnas. Du
kan välja om du vill ladda ner boken till appen, när det är gjort så kan du lyssna på den utan
internetuppkoppling.

För mer utförlig information, se bibliotekets utförliga guide för e-böcker som finns att hämta
på bibliotekets hemsida under rubriken ”E-böcker”. Du kan även läsa mer här:
http://norraskaraborg.elib.se/Info/Faq eller kontakta bibliotekarie Nils Nimsjö via mail:
nils.nimsjo@mariestad.se eller telefon 0501-75 58 10.

