Elib – användarguide
Gå in på adressen https://ostnyland.elib.se/
Börja med att skapa åt dig ett e-bokskonto åt dig via länken Klicka på denna länk för att
registrera dig som finns nere till vänster på sidan. För detta behöver du bibliotekskortets nummer
och en e-postadress. Efter detta får du en epost med ditt nya lånekortsnummer och en länk var du
sedan själv väljer en PIN-kod.

När detta är gjort klickar du på Logga in och loggar in med ditt nya lånekortsnummer
och PIN-kod

E-boksläsare:
För att läsa en e-bok kan du ladda ner Bluefire Reader från Google Play-butken (android) eller App-butiken
(Ipad & Iphone).
För att aktivera Bluefire Reader behöver du ha eller skapa ett Adobe-konto. Samma e-boksläsare kan också
användas för att läsa bibliotekets e-böcker i den inhemska Ellibs-tjänsten.

Ljudboksläsare:
Android: för att lyssna på en ljudbok behöver du Elib Ljudbokspelare som kan laddas ner från Google Playbutiken
Ipad/Iphone: för att lyssna behöver du en spelare i HTML5-format. Denna finns för det mesta automatiskt i
enheten, så du behöver inte ladda ner något. Tryck på Lyssna
och då öppnas ljudboken i ett nytt fönster.

Topplista: här kan du se vilka böcker och ljudböcker som är
mest lånade just nu.
Nyheter: här ser du de senaste 20 böckerna som har kommit till i samlingen.

E-böcker: här kan du välja bok enligt kategori. Klicka på Samtliga kategorier för att få mera alternativ.

Ljudböcker: här kan du välja bok enligt kategori. Klicka på Samtliga kategorier för att få mera
alternativ.

Samtliga kategorier:

Sökruta: i sökrutan kan du söka på författare, boktitel eller ord. Under

Under Så

finns det söktips.

funkar det hittar du mera information om bl.a. e-boksläsare samt vanliga frågor och svar.

Mina lån: här ser dina senaste lån. Du kan ladda ner böckerna eller läsa dem online.
Du kan låna en (1) bok per vecka. Lånetiden är 28 dagar och lånet returneras automatiskt när tiden går ut.
Lånet kan inte returneras i förtid.

Läslista: här kan du spara de böcker som du vill låna vid ett senare tillfälle

Reserverade: inte i bruk eftersom hur många som helst kan ha samma bok lånad samtidigt.

Inställningar: inte i bruk eftersom hur många som helst kan ha samma bok lånad samtidigt

