E-knihy od eReading.cz
NÁVOD K PŮJČOVÁNÍ
První kroky
Zaregistrujte se zdarma na portálu eReading.cz (na stránkách eReading.cz musíte být zaregistrováni
pod shodnou emailovou adresou jaká je uvedena ve Vašem kontě čtenáře).

Zkontrolujte si na svém kontě, zda Vaše e-mailová adresa je platná. Přihlášení do katalogu proveďte
v nabídce „Katalog“.

UPOZORNĚNÍ
Vypůjčené e-knihy lze číst POUZE na čtečkách eReading.cz START2/3 a čtečce eReading 4 Touch Light,
chytrých telefonech a tabletech s operačním systémem Android (v. 2.4 a vyšší) a iOS pomocí aplikace
eReading.cz – dále jen „čtecí zařízení“. Je třeba rozlišovat výpůjčku a nákup knihy – při nákupu lze knihu
stáhnout i v jiných formátech. Následující postup je určen pouze pro výpůjčky.
Pro přehlednost jsou kroky proveditelné na počítači označeny „(PC)“ a kroky prováděné na čtecím
zařízení označeny „(čtečka)“.

E-knihy najdete v katalogu knihovny. Omezení výběru na e-knihy nastavíte v rozšířeném vyhledávání,
záložka Limity, v limitě „Druh dokumentu“ vybrat „e-Knihy“. (PC)

2. VYPŮJČENÍ E-KNIHY
Vybranou e-knihu si zapůjčíte v nabídce „Půjčit si e-knihu“. Knihy z portálu eReading.cz jsou označeny
ikonkou

Tlačítko "Vyžádat si e-knihu"se zaktivuje po potvrzení souhlasu s podmínkami e-výpůjčky.

Nyní je vše připraveno ke stažení e-knihy do Vašeho čtecího zařízení. Potvrzením se zaznamená evýpůjčka na vašem kontě čtenáře. Obdržíte také na e-mail informaci o provedené výpůjčce.

Postup, jak stáhnout a číst e-knihy, naleznete v nabídce „Jak číst eKnihy“ webových stránek eReadingu.
Nabídka je dále rozdělena podle použitého čtecího zařízení. (PC)

Opakujeme, že vypůjčené e-knihy lze číst pouze na čtečkách eReading.cz, chytrých telefonech
a tabletech s operačním systémem iOS a Android (v. 2.4 a vyšší) pomocí aplikace eReading.cz , kterou si
v případě Androidu stáhnete z Google play a nainstalujete. Po přihlášení do aplikace eReading.cz (jméno
je mail + heslo z registrace na eReading.cz) si e-knihu stáhnete do zařízení. (čtečka)

V případě, že budete vše provádět z mobilního zařízení (registraci, objednání i čtení), je třeba rozlišovat
akce v režimu „internet+prohlížeč“ = (PC) a akce v režimu „čtečka“. Uložíte-li si vypůjčenou knihu z WEBu
eReading.cz pomocí WEBového prohlížeče čtecího zařízení, nepůjde přečíst – je určeno pouze pro čtečky
eReadingu.

Případné dotazy pište na adresu pult@cbvk.cz
Věříme, že budete s novou službou spokojeni.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

