E-book export, letöltés, offline olvasási segédlet
Hogyan mentsünk ki oldalakat, fejezeteket az elektronikus könyvekből?
1. Nyissuk meg az Egyetemi Könyvtár weboldalát (www.ek.szte.hu ), és
kattintsunk a menü alatti keresődoboz Online forrásaink fülére. Gépeljük
be a keresett dokumentum szerzőjét vagy címét, és kattintsunk a
keresésre.

2. Válasszuk ki az általunk keresett könyvet a találati listából. (Megjegyzés:
érdemes használni a bal oldali szűkítő paneleken a teljes szöveg, és
e-könyv menük kipipálását, de szűkíthetünk évre, tárgyra is a találatok
finomítása érdekében.)

3. Ha a találati listából kikerestük a könyvet, kattintsunk a piros címre,
ekkor jelenik meg a részletes leírás. Csak olyan könyvek esetében érvényes
az export, ahol a kék PDF teljes szöveg/ EPUB teljes szöveg látható.

3. A könyv adatlapján bal oldalt kattintsunk a PDF teljes szövege ikonra.

4. Keressük ki a könyvből a bal oldali Tartalomjegyzék segítségével az
általunk menteni kívánt részt. Fent kattintsunk az Oldalak mentése
menüpontra. Az adott könyv esetében engedélyezett számú oldalt tudjuk
egyszerre lementeni. A böngészőablak bezárása és a forrás újbóli
megnyitása után további oldalak mentésére van lehetőség.

Kiválaszthatjuk, hogy hány oldalt mentsünk le: az aktuális oldalt (ahol állunk), az
aktuális és a következő oldalakat (szakasz), vagy az egész fejezetet.

5. Kétféle mentést kezdeményezhetünk:
PDF mentése gombbal PDF-formában exportálhatjuk a saját gépünkre a
kiválasztott oldalakat. A felugró ablaknál kattintsunk a Fájl mentése, majd
az OK gombokra.

Ha nem saját gépről dolgozunk, van lehetőség e-mailben is elküldeni a
kiválasztott oldalakat a kék Küldés e-mailben gombra kattintva. (Fent látszik.)

Itt megadva a saját e-mail címet, tárgyat, a sárga PDF küldése e-mailben
gombbal már küldhetjük is a választott szakaszt magunknak.

Ha a keresést az online katalógus felől indítottuk:
1. A könyvtár honlapjáról (www.ek.szte.hu) indulva szintén írjuk be a könyv
szerzőjét vagy címét az egyablakos keresőbe, majd a KATALÓGUS fület (lásd
fent) zöldítve indítsuk el a keresést. Ekkor erre a találati listára jutunk:

2. A találati listában a kék linkre kattintva a bővebb leíráshoz jutunk, ahol a

Full text szöveg melletti kék linkre kattintva a konkrét könyvet találjuk teljes
szöveggel.

Innentől kezdve a fent leírt folyamat 4. pontjától ugyan az érvényes.

A katalógus ablak bezárása és a forrás újbóli megnyitása után további oldalak
mentésére van lehetőség.

Hogyan tölthetők le az e-könyvek?
Az e-könyvek letöltésének beállításához számítógépén töltse le az ingyenesen
elérhető Adobe® Digital Editions 1.7.1 programot vagy annak valamelyik újabb
verzióját. Ezzel a programmal az e-könyvek offline módban is olvashatók. A
szoftver szabadon elérhető a következő címen:
http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html.

Az e-könyv letöltése:
1. Kattinson a Letöltés (Offline) linkre annál az e-könyvnél, melyet le szeretne
tölteni.

2. Ha nincs bejelentkezve a My EBSCOhost mappájába, a rendszer fel fogja
szólitani önt, hogy jelentkezzen be (a regisztrációról és a bejelentkezésről
ebben a dokumentumban talál bővebb információt). Válassza ki a Checkout
period (Kölcsönzési időt) a legördülő menüből és kattintson a Checkout &
Download (Kölcsönzés és letöltés) gombra.

3. Az e-könyv bekerül a mappa Checkout részébe, mely az EBSCOhost felület
jobb felső sarkában érhető el. (A regisztrációról és a bejelentkezésről ebben
a dokumentumban lentebb talál bővebb információt).

4. Válassza az Megnyitás (online olvasás) vagy Kivétel/Letöltés opciót a
dialógusablakban.

Itt beállíthatja a mentésnél mennyi időre szeretné a gépére menteni az adott
dokumentumot. Amennyiben a Megnyitás opciót választja, az e-könyv
megnyílik az Adobe® Digital Editions programban. Amennnyiben a
Mentés/Letöltést választja, az e-könyv a számítógépére lesz mentve és később
az Adobe® Digital Editions-szal nyitható meg.
5. Ha a letöltött e-könyvet később olvasni szeretné, az Adobe® Digital Editionsban jelenítheti meg.

E-könyv előjegyzése
Amennyiben a letöltésre kiválasztott e-könyvet éppen egy másik felhasználó
használja és könyvtára lehetővé tette ezt a funkciót, előjegyezést adhat be az ekönyv letöltésére, amint az elérhetővé válik. Adja meg e-mailcímét a megadott
mezőbe és kattintson a Place Hold gombra.

Az e-könyv az EBSCOhost Mappa Holds area részbe kerül. Ha az e-könyv
elérhető, a megadott e-mailcímre fog értesítést kapni és az e-könyv megjelenik
a mappája Checkouts area részében.

A My EBSCOhost személyes mappa
A My EBSCOhost lehetővé teszi, hogy egyszerűen kezelje információs forrásait
egy személyes mappában. Több más funkció mellett elmenthet
dokumentumokat vagy saját mappákat hozhat létre a találati listák
dokumentumaiból. Mindezek mellett értesítéseket állíthat be a keresésekre
vagy a folyóiratokra. Minden, amit létrehozott a My EBSCOhost személyes
mappájában marad, amíg nem törli azt.
Személyes My EBSCOhost mappa létrehozása:

1. Kattintson a Belépés linkre bármelyik EBSCOhost oldal jobb felső részében.
Ezután egy bejelentkezési oldal jelenik meg. Ott kattintson az Új fiók
létrehozása linkre (lásd képernyőfotó lent).

2. Az EBSCOhost egy nyomtatványt jelenít meg, mellyel létrehozhatja
személyes mappáját.

3. Töltse ki a szükséges mezőket és igazolja vissza őket a Módosítások mentése
gombra kattintva az oldal bal alsó részében. Ha minden adat helyes az
EBSCOhost értesíteni fogja önt a mappa sikeres létrehozásáról.

4. Aztán kattintson a Tovább gombra a regisztráció lezárásához. Ezután
bejelentkezve marad mindaddig, míg ki nem jelentkezik vagy bezárja az
ablakot.

E-könyv letöltése az iPad-ra.
Az iPad (úgymint az iPhone vagy az iPod) egyike azoknak az eszközöknek,
melyeket támogat az Adobe Digital Editions. Ennek köszönhetően lehetséges az
e-könyv letöltése és olvasása az iPad-en.
Az első letöltés előtt a felhasználóknak alábbi lépéseket kell tennie:
1. Telepítse a BlueFire Reader alkalmazást az iPad-ben (ingyenesen elérhető az
Apple Store-ban)3.
2. Telepítse a iTunes 10.0 vagy annál újabb verzót számítógépére4.
3. Telepítse az Adobe Digital Editions5-t és regisztrálja személyes AdobeID-jét6
(ingyenesen). További információt az AdobeID regisztrálásról e
dokumentumhoz csatoltan talál.
Miután letöltötte az e-könyvet számítógépére keresse meg a fájlt ( .pdf vagy
.epub formátumban) és másolja be a mobileszközre az iTunes segítségével. A
Digital Editions általában az alábbi helyekre menti az e-könyveket:
OSX-ben: user_folder/Documents/Digital Editions
Windows-ban: user_folder/My Digital Editions
Fájl másolása az iPad-ba:
1. Kösse össze az iPad-ját számítógépével.
panelben. A File Sharing panel azonnal megnyílik.
3. A File Sharing ablakban válassza a Bluefire Reader alkalmazást (a jobb oldali
panelben, az eBooks in Documents mappában látja azoknak a fájloknak a
listáját, melyek már rajta vannak az iPad-en).
4. Kattintson az Add... gombra a Documents mappa alsó részében, válassza ki
az e-könyvet a Digital Editions mappában. Ezzel az e-könyv máris készen áll az
olvasásra iPad-jén.
Saját AdobeID létrehozása
1. AdobeID account létrehozásához, mely bárki számára ingyenesen elérhető,
egyszerűen kattintson a „Create an Adobe Account“ gombra (lásd lenti ábra).

2. A következő megjelenő oldalon adja meg személyes adatait, melyekre a
szerzői jogok védelme miatt van szükség. Csak a csillaggal jelölt mezőket
kell kitöltenie.

3. A személyes adatainak megadása után azonnal létrejön az AdobeID
fiókja.
4. Az utolsó lépést az e-könyvek letöltéséhez számítógépe egyszeri
hitelesítése jelenti. A hitelesítéshez adja meg AdobeID fiókja nevét (az ön
e-mailcímet) és jelszavát, melyet a fiók létrehozásakor határozott meg
(lásd következő kép).

5. Élvezze az e-könyvek által nyújtott új lehetőségeket.
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