Ellibs snabbtips för surfplattor
För att ladda ner e-böcker behöver du läsprogrammet Bluefire Reader. Ifall du inte har det
sedan tidigare, gör så här:
Gå till Porsse-bibliotekens e-bibliotek: www.ellibslibrary.com/porsse

OBS! Använd webbläsarna Mozilla, Chrome eller Safari när du går ut på Internet. Om din läsare har
en app där det står ”Internet”- använd inte den för e-böcker. Den tillåter inte att e-böckerna
laddas ner i korrekt format.

Logga in på Ellibs med ditt bibliotekskortsnummer
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Gå till stället där det står Läsare och klicka på ordet.

Välj det användarsystem som din maskin använder och klicka på det ordet/den bilden.
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Om du inte har ett Adobe-konto, skapa först detta. För att skapa ett Adobe-konto behöver du en
e-post-adress. Adobe-kontot är gratis.
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När du har skapat ditt Adobe-konto, gå tillbaka till Porsse-bibliotekens e-bibliotek, välj på nytt
Läsare och det system som din maskin använder.

Klicka på Download Bluefire Reader. Klickandet för dig automatiskt till butiken (Appstore, Google
Play) där du kan ladda ner programmet. Installera programmet enligt instruktionerna. Det är gratis
att ladda ner programmet. Det skapas en app för programmet på din maskin.

Öppna Bluefire Reader ifall det inte sker automatiskt. För att Bluefire Reader ska fungera måste du
aktivera läsprogrammet det med ditt Adobe-konto. Programmet frågar efter ditt användanamn
och lösenord första gången du öppnar programmet.

Gå tillbaka till Porsse-bibliotekens e-samling, www.ellibslibrary.com/porsse
Kontrollera att du fortfarande är inloggad i tjänsten. Om inte logga in på nytt.
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Låna en bok:


Du kan låna en bok om dess pärm är i färg



Om bokens pärm är grå, så betyder det att den är utlånad. Denna bok kan
reserveras.

Så här kan du söka efter en bok:
1. Du kan bläddra i samlingen med de gula pilarna
2. Du kan ordna samlingen enligt: senast tillagd, senast lånad, titlar A-Ö och
titlar Ö-A. Du kan också välja att endast de böcker som finns till utlåning
syns.
3. Du kan göra sökningar och begränsa sökningen till en viss kategori.
4. Du kan begränsa sökningen ytterligare(klicka på knappen med de tre
punkterna) med språk, årtal och kundgruppen (barn eller vuxna)
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Klicka på boken för att låna den
1. Välj låneperiod
2. Läs online (kräver ständig tillgång till Internet) eller Ladda ner (boken laddas
ner till ditt läsprogram).
3. Här ser du hur många exemplar som är tillgängliga och hur många som är
utlånade.
4. Basinformation om boken och ibland nyckelord (ämnesord).
5. När du har lånat din bok och inte ska göra något mera i programmet, kom
ihåg att logga ut.
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Reservera en bok
Klicka på boken (pärmens färg är grå) och tryck på ”Reservera”.

Fyll i din e-postadress i rutan och klicka på ” Reservera”
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Min bokhylla


Här ser du dina lån och dina reserveringar. Här kan du även returnera lånen och ta bort
reserveringar.



Du kan ytterligare bläddra bland:
1. Förslag på böcker som kunde intressera dig.
2. Dina tidigare lån.
3. Böcker som du har tittat på, men inte nödvändigtvis lånat.
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