Půjčte si e-knihu – Palmknihy
 www.kjm.cz/e-knihy
Přes katalog IPAC si můžete do mobilního zařízení či čtečky s Androidem
stáhnout knihy současné produkce a bestsellery (Bábovky, Hana aj.). K výběru
je cca 9 000 průběžně aktualizovaných titulů.
POZOR! Souběžně si lze půjčovat i naučné knihy od Flexibooks (druhá strana). Maximální
počet všech současně vypůjčených titulů je 6 e-knih, max. 3 od Palmknihy.cz a max. 3 od
Flexibooks.

Jak na to?






Je třeba mít platnou registraci v automatizované síti KJM a zároveň se zaregistrovat
stejným emailem na portálu Palmknihy.cz. Je-li vaše registrace platná a máte-li
uvedenou správnou emailovou adresu nutnou k registraci na Palmknihy.cz, zjistíte po
přihlášení do čtenářského konta („Konto“ – „Osobní údaje“) nebo vám ji sdělí
knihovník v kterémkoliv provozu automatizované sítě.
E-knihy si lze půjčovat výhradně přes katalog IPAC, kde je možné si seznam e-knih
vyfiltrovat v levém menu. E-knihu poznáte podle symbolu modré dlaně. U záznamu
knihy zvolíte „Půjčit e-knihu“. Výpůjční lhůta je 31 dnů (po uplynutí se e-kniha ze
čtecího zařízení odstraní, dříve ji odstranit nelze).
Ke čtení e-knih použijte mobilní zařízení (smartphone, tablet, iPad aj.) či čtečku se
systémem Android. Máte-li k dispozici zařízení s Android (smartphone, tablet),
stáhněte si na Google Play aplikaci Palmknihy (pro Android 5.0 a vyšší verze), v
případě systému iOS (iPhone, iPad, iPod) si na App Store stáhnete aplikaci eReading.
Aplikaci nelze nainstalovat na PC s Windows nebo MAC. Knihy lze číst i na
hardwarové čtečce se systémem Android. Na jiných čtečkách není služba
podporovaná.

Postup výpůjčky e-knihy a čtení e-knih






Přihlaste se do uživatelského konta katalogu IPAC (číslo průkazky a heslo) a vyberte
si e-knihu. Pod stejným e-mailem, který máte uvedený ve svém čtenářském kontě,
proveďte registraci na Palmknihy.cz
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 vám zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky.
Jste-li připojení k internetu, e-kniha se vám po přihlášení do aplikace načte do
čtecího zařízení – zobrazí se v softwarové aplikaci nainstalované na mobilním zařízení
či ji najdete v čtečce (lze ji číst až na 4 zařízeních současně).
Na emailovou adresu vám přijde oznámení o uskutečněné e-výpůjčce. Seznam
všech stažených e-knih sledujte v uživatelském kontě („Výpůjčky, rezervace“ –
„Ostatní“).

Kontakt
Příp. dotazy zodpoví a základní pomoc poskytnou pracovníci Hudební knihovny ÚK (Kobližná
4). Ostatní dotazy směrujte na podpora@palmknihy.cz.

Půjčte si e-knihu – Flexibooks
 www.kjm.cz/e-knihy-flexi
Přes katalog IPAC si můžete do mobilního zařízení, notebooku nebo PC stáhnout
zejm. naučné tituly (vzdělávání, životní styl, psychologie aj.). K výběru je cca
4 500 průběžně aktualizovaných titulů.
POZOR! Souběžně si lze půjčovat i beletrii od Palmknihy.cz (první strana). Maximální počet
všech současně vypůjčených titulů je 6 e-knih, max. 3 od Flexibooks a max. 3 od
Palmknihy.cz.

Jak na to?






Je třeba mít platnou registraci v automatizované síti KJM a zároveň se zaregistrovat
stejným emailem na e-shop Flexibooks. Je-li vaše registrace platná a máte-li
uvedenou správnou emailovou adresu nutnou k registraci na Flexibooks, zjistíte po
přihlášení do čtenářského konta (v sekci Osobní údaje) nebo vám ji sdělí knihovník
v kterémkoliv provozu automatizované sítě.
E-knihy si lze půjčovat výhradně přes katalog IPAC, kde je možné si seznam e-knih
vyfiltrovat v levém menu. E-knihu poznáte podle ikony malého „f“. U záznamu knihy
zvolíte „Půjčit si e-knihu“. Výpůjční lhůta je 31 dnů od aktivace (po uplynutí se ekniha ze čtecího zařízení odstraní, dříve ji odstranit nelze).
Ke čtení e-knih použijte mobilní zařízení (smartphone, tablet, iPad aj.), notebook či
PC. Do mobilního zařízení s Androidem (smartphone, tablet) si aplikaci stáhněte na
Google Play (verze Android 4.0 a vyšší), do systému iOS (iPhone, iPad, iPod) na App
Store (iOS 8.0 a vyšší). Aplikaci lze nainstalovat i na notebooky či PC s Windows (WIN
7, 8, 10). Chybí podpora na MAC a hardwarové čtečky.

Postup výpůjčky e-knihy a čtení e-knih








Přihlaste se do uživatelského konta katalogu IPAC (číslo průkazky a heslo) a vyberte
si e-knihu. Pod stejným e-mailem, který máte uvedený ve svém čtenářském kontě,
proveďte registraci na Flexibooks.
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 vám zobrazí oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky.
Po objednávce obdržíte na email aktivační kód knihy. Jeho volbou se dostanete do
e-shopu Flexibooks, kde aktivaci potvrdíte.
Jste-li připojení k internetu, e-kniha se po přihlášení na Flexibooks načte do čtecího
zařízení – zobrazí se v aplikaci nainstalované na mobilním zařízení (s mírnou časovou
prodlevou) či ji okamžitě zobrazíte na PC nebo notebooku (lze ji číst až na 4 zařízeních
současně).
Na emailovou adresu vám přijde oznámení o uskutečněné e-výpůjčce. Seznam
všech stažených e-knih sledujte v uživatelském kontě („Výpůjčky, rezervace“ –
„Ostatní“).

Kontakt
Příp. dotazy zodpoví a základní pomoc poskytnou pracovníci Hudební knihovny ÚK (Kobližná
4). Ostatní dotazy směrujte na info@flexibooks.cz.

