Værd at vide om:

Navigation og indstillinger.

Libby – læs og lyt på engelsk
Libby er den app, som bruges til at læse e-bøger, lydbøger og
magasiner fra eReolen Global på mobile enheder.
Libby vedligeholdes af Overdrive, som leverer den tekniske
løsning bag eReolenGlobal.dk. Findes et materiale i eReolen
Global, findes det også i Libby. Materialerne udvælges af danske
bibliotekarer.
For at låne i Libby logges ind med bibliotekslogin (lånernr. +
pinkode). Libby hjælper låneren på vej via en chatlignende
funktion. Når biblioteket er fundet, tilknyttes lånerkortet i Libby.
Lån:
Låner kan nu låne to bøger ad gangen i 21 dage. Dette gælder
både e-bøger og lydbøger. En bog kan returneres før tid, og en ny
lånes, så længe man ikke har mere end to samtidige lån.
Magasiner tæller ikke med i kvoten.
Reservér:
Det er muligt at reservere op til to bøger ved at vælge Place
Hold. Her oplyses om forventet ventetid. Når bogen er ledig, får
låner en notifikation og 48 timer til at hente bogen.
Reservationen kan sættes på pause under Manage Hold på den
enkelte bog.
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Under Settings
notifikationer.

kan låner ændre på indstillinger for

Offline læsning:
Bøgerne downloades automatisk til offline læsning, hvis enheden
er sluttet til et Wi-Fi. Dette kan ændres under Shelf > Actions >
Change download rules.
Prøvefunktion:
Det er muligt at prøve en bid af bøgerne. Her vælges Read
Sample eller Play Sample.
Lister:
Bogen kan gemmes på en huskeliste til senere ved at benytte Tag
funktionen. Låner kan oprette egne tags, og dermed lave
forskellige typer af huskelister. Smart Tags er foruddefinerede
tags for Sample og Borrowed. Tilladelse kan gives til at tilføje alle
tidligere lån til Borrowed.

Navigation:
Search tilbyder, ud over en enkel søgefunktion, også filtre og
tidligere søgninger. Fx kan man filtrere på børnematerialer.
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Biblioteket viser Nyheder, Guides, Extras (adgang til Qello
Concerts) og kuraterede inspirationslister.

Lånte bøger findes under Shelf.

Under Timeline ses en liste over låners historik.

Navigation i e-bøger:
Når man læser en e-bog er der forskellige muligheder. I toppen af
siden er det muligt at skifte skrifttype og størrelse under
Appearance, ændre på lysstyrken, søge inde i bogen eller se
bogmærker & highlights.
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Hvis man med fingeren markerer et ord eller en sætning, får man
mulighed for at slå det op i en ordbog med Define, fremhæve det
med Highlight eller søge efter samme ord i resten af bogen.

Nederst på siden kan man spole frem og tilbage i bogen, skifte
mellem kapitler og se sine highlights markeret. Øverst ses en
oversigt over hvor man er og hvor man kommer fra i bogen
under Recent Places.
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Navigation i lydbøger:
Når man lytter til en lydbog kan man nederst på siden spole i
bogen. Endvidere er det muligt at ændre på
oplæsningshastigheden under Playback Speed, angive en Sleep
Timer, så man kan falde i søvn til bogen, samt indsætte
bogmærker og noter.
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Navigation i magasiner:
Magasinerne lånes ligeledes i 21 dage. Man kan zoome ind eller
ud på teksten ved at knibe med fingrene. Man bladrer i
magasinet ved at swipe til højre eller venstre, men kan med et
tryk på den runde knap forneden vælge et mere læsevenligt
kapitelformat.

Det er muligt at oprette en beskedfunktion, så man får en
notofikation når næste udgave af et magasin udkommer. Dette
gøres ved at lave et Notify Me tag, når man låner magasinet. Der
findes både danske og udenlandske magasiner i Libby.
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God fornøjelse med Libby - har du brug for yderligere hjælp, kan
du finde guides til app’ens funktioner på
https://help.libbyapp.com
Du er også velkommen til at kontakte eReolens support på:
support@ereolen.dk
Har du spørgsmål eller forslag til indholdet kan
materialevalgsgruppen kontaktes på:
materialevalg@ereolen.dk

Denne vejledning er produceret af formidlingssporet for
materialeoverbygningen under Centralbibliotekernes
Rammeaftale 2021-2024.
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