Postup e-výpůjčky – Palmknihy.cz
VÝBĚR (OBJEDNÁVKA) E-KNIHY PŘES KATALOG


Přihlaste se do uživatelského konta katalogu IPAC
e-mailu.

(číslo průkazky a PIN) a zkontrolujte správnost vašeho



Proveďte registraci na Palmknihy.cz



Přejděte zpět do katalogu IPAC, nevyplňujte hledaný termín a rovnou klikněte na „Najít“.

(použijte stejný e-mail, který máte uvedený ve čtenářském kontě).



V levém menu vyberte možnost „e-výp. Palmknihy“ a klikněte na „Filtrovat“. E-knihu od Palmknihy.cz ve
výsledcích poznáte podle ikony modré dlaně u záznamu knihy



Následně si opět v menu po levé straně můžete vyfiltrovat e-knihy podle žánru či autora.



Případně upravit dotaz podle různých kritérií.



V záznamu knihy v katalogu zvolte „Půjčit si e-knihu“.



Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami e-výpůjčky a zvolte „Vyžádat si e-knihu“.



Následně se zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky. Na emailovou adresu vám
přijde potvrzení o uskutečněné e-výpůjčce. Seznam stažených e-knih lze sledovat v uživatelském kontě
(„Výpůjčky“ – „Ostatní“).

ČTENÍ E-KNIH


E-knihy lze číst na čtečkách se systémem Android nebo na mobilních zařízeních (smartphone, tablet). Do
mobilních zařízení je nutné nainstalovat aplikaci Palmknihy, kterou najdete na Google Play (zařízení
s Androidem). Pro zařízení s iOS je nutné z App Store stáhnout aplikaci eReading, která by však rovněž měla
být v budoucnu nahrazena aplikací Palmknihy.



Po přihlášení do aplikace se vám e-kniha zobrazí v záložce „E-knihy“. Knihu otevřete poklepem na obálku.
Výpůjční lhůta je 31 dnů, e-knihu nelze smazat dříve.

DOPORUČENÍ


Před vlastní objednávkou e-knih se nejprve zaregistrujte na Palmknihy.cz a nainstalujte si softwarovou
aplikaci na své čtecí zařízení, čímž si připravíte vše potřebné k e-čtení. Dále si knihy jednoduše půjčujte přes
katalog IPAC.



E-knihy si lze půjčovat v knihovně i doma. K lepšímu prohledávání e-knih v katalogu IPAC využijte rozhraní
PC či notebooku. V případě připojení přes mobilní zařízení volte prohlížeč Google Chrome.



Softwarovou čtečku Palmknihy je možné nainstalovat pro verzi Android 5.0 a vyšší. Verzi Androidu u vašeho
zařízení najdete v Nastavení v části O zařízení.

