Vejledning til at downloade en E-bog
Inden vi begynder, så vær sikker på følgende:




Du har downloadet Adobe Reader: http://get.adobe.com/dk/reader/ (PC, Tablets og Telefoner)
Du har downloadet Adobe Digital Editions: http://www.adobe.com/dk/products/digitaleditions/download.html (PC)
Du har downloadet BlueFire Reader: http://www.bluefirereader.com/ eller benyt pågældende Appstores afhængig af system. (Tablets og Telefoner)

ALLE ER GRATIS!
Download en bog (PC):





Ikonet i den røde cirkel er knappen for at downloade en E-bog.
Det er kun købte bøger der kan downloades – dem med grøn baggrund.
Bøgerne findes i to formater PDF og E-pub. Dette fremgår desværre ikke nogen steder på Dawson,
men vil være irrelevant hvis man har de programmer man skal bruge.





Dette er dialogboksen der kommer frem efter at have trykket på ikonet for download.
Her kan man vælge hvor mange dage man vil låne bogen, max. 7 dage.
Når man har downloadet en bog, vil man have adgang til en fil. Efter et vidst antal dage vil filen ikke
længere kunne åbnes, og man skal downloade en ny bog.






Dette er dialogboksen for selve downloading.
Downloaden vil begynde efter et lille stykke tid, afhængig af internetforbindelse og browser.
Filen vil blive gemt i en mappe afhængig af browser og opsætning
Filen benytter bogens ISBN fx: 9781400823963. ISBN kan findes inde på DawsonEra under bogen.

Download en E-bog (Tablet eller telefon):
Når man skal downloade en bog på en tablet eller telefon er selve fremgangsmåden på DawsonsEra den
samme som ovenstående.
Der hvor processen ændrer sig er i opsætningen.
For at læse en E-bog i PDF format benytter man stadigvæk Adobe Reader.
For at læse en E-bog i E-Pub format benytter man BlueFire Reader.
For at læse en E-bog i BlueFire Reader skal man ”connecte” det til Adobe Reader med sit Adobe ID.
Hvis man ikke allerede har et Adobe ID skal man oprette et først.
Det gør man som følgende:



Man går ind i Adobe Reader og trykker på ”Min konto”




Derefter udfylder man denne formular.
E-mail-adressen skal være en man benytter i forvejen og adgangskoden er vilkårlig.



For at aktivere BlueFire Reader med sit Adobe ID, skal man trykke på knappen i den røde cirkel.



Herefter logger man ind med sit Adobe ID.

E-bøgerne vil blive gemt i selve Adobe eller BlueFire.

