Steg-för-steg-guide – så lånar du en e-ljudbok på
datorer!
Denna guide visar hur du lånar e-ljudböcker på din dator (PC och Mac). Följ denna guide om du
vill kunna lyssna på e-ljudböcker på en dator.

1. Skaffa lånekort och PIN-kod.
För att låna e-medier krävs det att du är inloggad på bibliotekens webbplats och då behöver du
ett lånekort med tillhörande PIN-kod. Detta kan du få på något av våra bibliotek mot uppvisad
legitimation.

2. Logga in på bibliotekets webbplats
Nu är det dags att börja leta upp e-ljudböcker som du vill låna! För att börja måste du först logga
in på bibliotekens webbplats. Webbplatsen hittar du http://bibliotek.boras.se/
Klicka på Logga in i övre högra hörnet.

Fyll i dina uppgifter (= bibliotekskortsnummer/personnummer och PIN-kod) och klicka Logga
in-knappen.

När du är inloggad så syns detta i övre högra hörnet där Logga in-länken tidigare fanns.

3. Leta upp en e-bok och låna den
Det finns ett par metoder att hitta e-ljudböcker. Enklast är att i webbplatsens sökruta direkt söka
upp en bok. Sökrutan är inställd på att söka bland ALLA våra medier, så vi är tvungna att göra en
liten avgränsning för att enbart visa våra e-ljudböcker.
Prova t.ex. följande:
Skriv i valfria sökord i rutan. I exemplet nedan använder vi Guillou.
Klicka på Avancerad sök.
Då dyker en sökvalsruta upp. Välj medietypen E-ljudbok, välj t.ex. Vuxna som målgrupp och
välj t.ex. Svenska som språk. Avsluta med att trycka på Sök-knappen.

En träfflista uppenbarar sig. Den visar vilka titlar som passar in på den sökning du just utfört.
Klicka på titeln som du önskar läsa. I exemplet nedan väljer vi att läsa ”Blå stjärnan” och klickar
därför på dess titel.

På denna sida ser du lite mer utförligare information om titeln. För att ladda hem denna eljudbok klickar du på Låna-knappen.

Nu är boken lånad. Du blir då tillfrågad hur du vill lyssna på e-ljudboken.
Eftersom du använder en dator – välj Lyssna i webbläsaren.

Din webbläsare öppnar då en ljudspelare som strömmar ljudboken. Den har ett fåtal funktioner
såsom baksidestext, kapitelindelning (ifall sådan finns) och skapa bokmärken. Om du stänger ner
fönstret med ljudspelaren kommer uppläsningen att fortsätta från det ställe du avbröt den på
nästa gång du vill lyssna.

Upprepa steg 2 och 3 ifall du vill låna fler e-ljudböcker!
Du kan låna 2 e-medier per 7 dagar.
Notera att du hela tiden måste vara uppkopplad till internet om du vill lyssna på e-ljudböcker. Eljudböcker laddas alltså inte ner till din enhet utan strömmas från internet.

4. Att återuppta en uppspelning
Om du har avbrutit uppläsningen och vill lyssna vid senare tillfälle så återgår du till ljudspelaren
genom att gå till bibliotekets webbplats, logga in och trycka på Mina sidor i menyraden och därefter Mina lån. Här listas alla e‐medier du för tillfället lånar i den högra spalten Elektroniska
lån. Klicka på ”Fortsätt lyssna/läsa”-knappen, därefter Fortsätt lyssna så fortsätter uppläsningen i webbläsaren från där du avslutade den.

