Naxos Music Library
OBS! Tjänsten har ett begränsat antal samtidiga användare. Du kan lyssna på Naxos högst två timmar åt
gången, sen kan du logga in på nytt.

Logga in med ditt bibliotekskort på adressen:
Naxos Music Library: http://helle.NaxosMusicLibrary.com

(12 samtida lyssnare)

Naxos Music Library Jazz: http://helle.NaxosMusicLibrary.com/Jazz (3 samtida lyssnare)
Naxos Music Library World: http://helle.NaxosMusicLibrary.com/World 3 samtida lyssnare)

Fyll i ditt bibliotekskortsnummer i fältet Enter Passcode och klicka på den blå knappen Login.
Obs. bilderna är tagna från Naxos Music Library, men de övriga tjänsterna fungerar i stor sett på samma
sätt.

Logga ut genom att klicka på Log-Out som är markerat med rött.
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Naxos-sidan är på engelska. Språket kan bytas högst uppe till höger, men tjänsten finns inte tillgänglig på
svenska eller finska. Till höger kan du se hur många skivor och hur många låtar det finns i materialet den
dag du loggar in.

I Keyword Search kan du söka på artist, kompositör, skiva, låt eller ämnesord.

Du kan också välja musik enligt de olika kategorier som finns nedanför sökrutan.
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En kategori kan t.ex. se ut så här. Du får fram en lista på skivor där du sedan kan välja vilken låt du vill lyssna
på. Med pilarna kan du bläddra framåt och bakåt mellan sidorna.

När du har valt en skiva får du fram spellistan. Till höger ser du vilka låtar det finns på spellistan och till
vänster finns knapparna för att börja lyssna på musiken.
Du kan välja att spela alla låtar på spellistan, Select All, eller välja några av dem. Detta gör du genom att
kryssa för i rutan framför den låt eller de låtar som du vill höra på. Efter det trycker du på Play Selections.
Alla ord som är markerade med blått fungerar som länkar och med hjälp av dem kan du göra nya sökningar
med ordet i fråga.
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När du klickar på Play Selection öppnas Naxos Music Library Player. Här ser du spellistan och vilken låt som
spelas för tillfället och här kan du göra inställningar som att bl.a. ställa in ljudvolymen.
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