Ebooks στην EBSCOhost
Πώς να κατεβάσετε και να δανειστείτε ebooks
Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στα μέλη της την υπηρεσία δανεισμού ebooks μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας EBSCOhost, με δυνατότητα ανάγνωσής τους offline (χωρίς δηλ. να είναι
απαραίτητη η σύνδεση σας στο ίντερνετ).

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία και να μπορέσετε να διαβάσετε ebooks είναι απαραίτητη
η εγκατάσταση του προγράμματος Adobe® Digital Editions 1.7.1 (ή νεότερης έκδοσης), το οποίο

προσφέρεται δωρεάν και σας επιτρέπει να βλέπετε τα ebooks offline. Το πρόγραμμα αυτό θα
το βρείτε διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
1. Δημιουργία λογαριασμού Adobe®

Στην περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό Adobe® θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν στη
σχετική ιστοσελίδα (www.adobe.com) πατώντας στη δεξιά γωνία Sign in και μετά Create an
Adobe Account. Αφού εισάγετε τα στοιχεία σας και εγγραφείτε στην υπηρεσία, θα πρέπει να

εισάγετε το username και το password που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα Adobe® Digital
Editions που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή σας. Αυτό θα σας επιτρέπει να βλέπετε κάθε

στιγμή τα ebooks που έχετε δανειστεί για το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα διανεισμού που

προβλέπεται από την Ebscohost (7 ημέρες). Μετά το πέρασμα των 7 ημερών τα ebooks δεν θα
είναι πια διαθέσιμα για ανάγνωση και θα πρέπει να τα δανειστείτε από την αρχή εφόσον δεν
έχουν δανειστεί.

2. Δανεισμός ebooks μέσω της πλατφόρμας EBSCOhost

Για να δανειστείτε ή να δείτε τους διαθέσιμους τίτλους των ebooks θα πρέπει να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της EBSCOhost στο http://search.ebscohost.com. Εκεί θα σας ζητηθεί να

εισάγετε τα στοιχεία σας (username και password) που σας έχουν σταλεί από τη Βιβλιοθήκη
όταν κάνατε αίτηση για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.
Πώς να κατεβάσετε και να δανειστείτε ένα ebook:

1. Πατήστε το Download (Offline) για το ebook που θέλετε να κατεβάσετε.

2. Επιλέξτε το διάστημα δανεισμού Checkout Period από τη λίστα και πατήστε το κουμπί
Checkout & Download

3. Το ebook που επιλέξατε βρίσκεται τώρα στο φάκελο προς δανεισμό Checkout area
folder, στην πάνω δεξιά γωνία της πλατφόρμας EBSCOhost. Αν δεν έχετε δώσει τα

στοιχεία εισόδου χρήστη Login ώστε να βρίσκεστε στο My EBSCOhost folder, θα πρέπει
να το κάνετε.

4. Για χρήστες Microsoft Explorer/Mozilla Firefox (browser) επιλέξτε Open with ή Save File
από το παράθυρο διαλόγου. Αν επιλέξετε Open with, το ebook ανοίγει με το πρόγραμμα

Adobe® Digital Editions. Ανεπιλέξετε Save File, το ebook αποθηκεύεται στον υπολογιστή
σας για ανάγνωση όποτε επιθυμείτε μέσα στο επιτρεπόμενο διάστημα δανεισμού.

5. Για χρήστες Chrome το link αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο Downloads στον
υπολογιστή και πατώντας με διπλό κλικ ανοίγει το ebook στο πρόγραμμα
Digital Editions.

6. Όταν επιλέγετε να δείτε ένα ebook που έχετε ήδη κατεβάσει, αυτό ανοίγει με το
πρόγραμμα Adobe® Digital Editions.

Adobe®

Πώς να κάνετε κράτηση ενός ebook όταν είναι ήδη δανεισμένο:
Όταν ένα ebook που έχετε επιλέξει χρησιμοποιείται ήδη από κάποιον άλλον χρήστη
(είναι δανεισμένο), μπορείτε να κάνετε κράτηση του συγκεκριμένου τίτλου (Place Hold)

και να ειδοποιηθείτε όταν είναι ξανά διαθέσιμο. Σημειώστε το email σας και πατήστε
το κουμπί Place Hold.

Όταν το ebook μπαίνει σε κράτηση εμφανίζεται στην περιοχή Hold area στο My
EBSCOhost folder. Έτσι, όταν το ebook είναι ξανά διαθέσιμο θα εμφανιστεί στην
περιοχή Checkouts του συγκεκριμένου φακέλου.

Ο προσωπικός φάκελος My EBSCOhost folder
Ο φάκελος My EBSCOhost σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις πληροφοριακές πηγές
μέσα σε φακέλους. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να αποθηκεύετε έγγραφα ή να δημιουργείτε

δικούς σας φακέλους από έγγραφα που προκύπτουν από τις λίστες αποτελεσμάτων. Επίσης,
μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες αναζητήσεις ή περιοδικά για τα
οποία ενδιαφέρεστε. Ότι ρύθμιση κάνετε στο My EBSCOhost μένει μέχρι να την διαγράψετε.
Πώς να δημιουργήσετε τον προσωπικό φάκελο My EBSCOhost

1. Με την αίτηση που κάνατε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
δανεισμού ebooks στη Βιβλιοθήκη, σας εστάλη ένα όνομα χρήστη (username) και ένας
κωδικός πρόσβασης (password). Αυτά θα αποτελέσουν τα στοιχεία για να μπείτε στο
σύστημα από οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Πληκτρολογείτε τη διεύθυνση

http://search.ebscohost.com και βάζετε τα στοιχεία αυτά στα αντίστοιχα πεδία.
Πατήστε το κουμπί Login.

2. Το σύστημα σας αναγνωρίζει και σας βάζει στην πλατφόρμα EBSCOhost. Σε περίπτωση
που θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες (όπως

π.χ. τον κωδικό πρόσβασης) θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Update My Account που
βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Σημ. Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία σας, αλλά όχι το όνομα χρήστη (usename).

Πώς να κατεβάσετε eBooks στο iPad
Το iPad (όπως το iPhone ή το iPod) είναι μία από τις συσκευές που είναι συμβατές με το
πρόγραμμα Adobe Digital Editions.

Πριν από το πρώτο κατέβασμα ο χρήστης πρέπει να:
•

Εγκαταστήσει την εφαρμογή BlueFire Reader στο iPad (διαθέσιμο δωρεάν μέσω του Apple
Store)

•
•

Εγκαταστήσει το iTunes 10.0 ή νεώτερη έκδοση στον υπολογιστή

Εγκαταστήσει το πρόγραμμα Adobe Digital Editions και να ενεργοποιήσει την
προσωπική του AdobeID (δωρεάν)

Αφού πραγματοποιηθεί το κατέβασμα του eBook στον υπολογιστή, ο χρήστης θα πρέπει να
βρει το ίδιο το αρχείο (σε μορφή .pdf ή epub) και να το αντιγράψει στην κινητή συσκευή μέσω
του iTunes. Το αρχείο αποθηκεύεται συνήθως στην ακόλουθη διεύθυνση:
Σε OSX:

user_folder/Documents/Digital Editions

Σε Windows: user_folder/My Digital Editions

Αντιγράφοντας το αρχείο στο iPad:

1. Συνδέστε το iPad στον υπολογιστή
2. Στην εφαρμογή iTunes πατήστε Devices → Apps που βρίσκεται αριστερά στην οθόνη. Το
File Sharing θα ανοίξει αμέσως.

3. Μέσα στο παράθυρο File Sharing επιλέξτε την εφαρμογή BlueFire Reader (στη δεξιά
οθόνη θα δείτε τα ebooks μέσα στο φάκελο Documents, που υπάρχει ήδη στο iPad)

4. Πατήστε Add στο κάτω μέρος του φακέλου Documents, επιλέξτε το eBook που

βρίσκεται στο φάκελο …/My Documents/My Digital Edititions και το eBook είναι έτοιμο
προς ανάγνωση στο iPad.

