Návod na půjčování e-knih
Knihy půjčené zdarma prostřednictvím knihovny nelze číst na libovolné čtečce ani v počítači, POUZE na
čtečkách podporovaných f. eReading (viz. následující strana) a v aplikaci pro chytré telefony a tablety se
systémem iOS nebo Android.
Čtenář si e-knihu vybírá v katalogu knihovny TRITIUS, vlastní výpůjčka probíhá na webu Palmknihy.

Důležité:
1. E-knihy jsou půjčeny na 31 dní, 32. den se e-kniha sama vymaže z aplikace. E-knihy je možné si půjčovat
opakovaně.
2. Čtenář může mít zároveň půjčeny maximálně 4 e-knihy.
3. Dotazy, připomínky či náměty na zlepšení, zasílejte, prosím, na info@knihovna.brandysnl.cz či předejte
osobně u pultu v oddělení pro dospělé.

Nutné kroky:
1.
2.
3.
4.

Zřízení účtu na www.palmknihy.cz
Instalace aplikace eReading na vlastní telefon, tablet
Provedení výpůjčky v katalogu Tritius
Dokončení výpůjčky v eReadingu

Podpora aplikace eReading
Platforma

Verze

Čtecí zařízení

Odkaz na stáhnutí

Android

4.1 a vyšší

Mobilní telefony, tablety,
čtečky

Google Play

iOS

8.4 a vyšší

iPhone, iPad

App Store

Windows

-

-

-

Online

-

-

-
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Čtečky vhodné pro výpůjčky e-knih
Aktuální ke dni 1. 1. 2020.

C-TECH Lexis (EBR-61)
Energy eReader Pro HD
inkBOOK Classic 2
inkBOOK Prime
inkBOOK Prime HD
inkBOOK Lumos
inkBOOK Explore
ONYX BOOX Poke Pro 6“
ONYX BOOX Nova 7.8“
ONYX BOOX Note 10.3“
ONYX BOOX MAX 2 13.3“
Návod pro majitele „chytrých telefonů“, tabletů a čteček se systémem iOS nebo Android
K registraci na stránkách Palmknihy a výběru knih v katalogu Tritius je možné použít jakékoliv zařízení s přístupem na
internet (stolní PC, notebook, tablet, telefon, …). Vlastní stažení e-knihy (bod 3.8.- 3.11.) je NUTNÉ provádět na
zařízení, na kterém chcete e-knihu číst.

JAK SE ZAPOJIT DO E-VÝPŮJČEK:

1.

Zaregistrujte se v knihovně.

2.

Zaregistrujte se na stránkách www.palmknihy.cz (se stejnou emailovou adresou, která je uvedena
v čtenářském kontě katalogu knihovny). Případně oznamte jinou emailovou adresu knihovně.

3.

Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení, která je k dispozici ke stažení zdarma na Google Play pro
Android nebo přes App store pro iOS. Po vyplnění přihlašovacích údajů v aplikaci je vše připraveno na první
eVýpůjčku.
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1. VLASTNÍ PŮJČOVÁNÍ V 9 KROCÍCH:
1.1. Na stránkách Knihovny Eduarda Petišky http://www.knihovna.brandysnl.cz/ vyberte v nabídce MENU KATALOGY možnost TRITIUS.

1.2. Klikněte na odkaz katalogu https://brandysnl.tritius.cz/
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1.3. Nejprve se přihlaste do svého konta čtenáře

1.4. Po vstupu do katalogu klikněte v horní liště na Odkazy + E-knihy, posléze na E- knihy
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1.5. Objeví se seznam všech elektronických knih

_______________________________________________________________________________________________
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1.6. Nebo si běžně vyhledáme knihy zadáním autora, názvu nebo tématu a v řezech vybereme Elektronickou
dostupnost – eReading.

1.7. Po kliknutí na název vybrané e knihy uvidíte detail knihy s ikonou půjčit e knihu

1.8. Po kliknutí na
si e-knihu:

se objeví nabídkla s možností Souhlasu s podmínkami e-vyýpůjčky a možností vyžádat
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31

1.9. Po odsouhlasení podmínek a kliknutí na
knihy a platnosti výpůjčky:

provedete výpůjčku, objeví se informace o půjčení e-
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JAK OTEVŘÍT EKNIHU:

1.

Po instalaci a spuštění aplikace eReading se zobrazí obsah s Místními knihami, který bude zpočátku prázdný.

2.

V horním menu zvolte “ONLINE” / „ONLINE KNIHOVNA” a vyplňte Vaše přihlašovací údaje, které jste uvedli při
registraci do portálu www.ereading.cz. Pouze v tomto kroku musíte být připojeni na Internet. Klikněte na
tlačítko Aktualizovat a zobrazí se Vám obsah Vaší Online knihovny.

3.

E-knihy stahujete kliknutím na obálku dané e-knihy.
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