Så lånar du och läser e-ljudböcker
Vad krävs för att lyssna på e-ljudbok?
•

Bibliotekskort och pin-kod.

•

Dator/mobil/surfplatta med högtalare/hörlursuttag.

•

Internetuppkoppling under hela lyssningen.

•

Beroende på om du har en android, iPhone/iPad eller dator behöver du också följande:
o Android: appen Elib Ljudbokspelare, som du hittar gratis i Google Play.
o iPhone/iPad: webbläsaren Safari
o Dator: webbläsare som stödjer Adobe Flash. Det gör de allra flesta redan när de
kommer från fabriken, men om programmet saknas på din dator kan du ladda ner det
gratis här.

Gör så här
1. Gå till http://bookitpub.hallsberg.se/ och logga in med ditt lånekortsnummer och pinkod.
2. Sök upp en e-ljudbok, sök gärna med titel och/eller författare plus ordet "eljudbok".
3. Klicka på ”Lyssna i Android” eller ”Lyssna i iPhone/iPad” eller ”Lyssna i dator".
4. Boken öppnas i ett nytt fönster/appen. Observera att det inte är någon fil som sparas på
datorn, du lyssnar online ("strömmande"). Vill du pausa tillfälligt är det bara att trycka på
pausknappen.
5. Om du vill fortsätta lyssna en annan gång, stäng ner lyssningsfönstret/appen. När du vid ett
annat tillfälle (timmar eller dagar senare) vill fortsätta lyssna, gå in på Mina sidor och leta
upp boken i Mina lån. Klicka på "Hämta e-bok". Boken fortsätter spela från det stycke du
senast lyssnade på.
Bra att veta
E-ljudböcker registreras precis som e-böcker som lån under 28 dagar. Under denna tid kan du lyssna
hur mycket som helst på boken utan att det registreras som nytt lån. Lånet ligger kvar på Mina sidor
under 28 dagar oavsett om du lyssnat klart på boken eller inte.
E-ljudbokslån ingår i maxgränsen fyra e-bokslån/28 dagar.
För att söka efter e-ljudböcker i bibliotekskatalogen, skriv ordet "eljudbok" i sökrutan. Därefter kan
du sortera och filtrera resultatet tex på utgivningsår och genre. Du kan också kombinera sökningen
genom att ange författare, ämne eller titel tillsammans med ordet "eljudbok". Exempel: "jan guillou
eljudbok" eller "deckare eljudbok".
Kända problem
Appen ”Elibs ljudbokspelare” fungerar i vissa fall inte ihop med webbläsaren Chrome.

