Steg-för-steg-guide – så lånar du en e-ljudbok på
iOS- och Android-enheter!
Denna guide visar hur du lånar e-ljudböcker på enheter med operativsystemen iOS och Android.
iOS används i Apples produkter och Android används i produkter från många tillverkare som
t.ex. Samsung, Sony, HTC, LG m.fl. Följ denna guide om du vill kunna läsa e-ljudböcker på några
av dessa enheter.

1. Skaffa lånekort och PIN-kod.
För att låna e-medier krävs det att du är inloggad på bibliotekets webbplats och då behöver du ett
lånekort med tillhörande PIN-kod. Detta kan du få på något av våra bibliotek mot uppvisad legitimation.

2. Ladda hem appen Biblio
Android- och iOS-enheter strömmar sina ljudböcker i en app som heter Biblio. Appen finns att
hämta hem gratis från Play Butik och Appstore. Installera den på din enhet!

(bilden visar appen i Google Play)

3. Starta appen Biblio
Allting som rör e-ljudböcker kan du sköta via appen Biblio. Starta appen efter det att den installerats på din enhet.
I det första steget ska du mata in din information från ditt bibliotekskort. Mata in detta, tryck
därefter Logga in.

Observera att man istället för sitt bibliotekskortsnummer kan skriva sitt personnummer.

Du kommer nu att hamna på sidan med Mina lån. Denna sida är din bokhylla med böcker som
du kan lyssna på. Om du inte har lånat några e-ljudböcker förut kommer denna sida att vara tom.
På bilden nedan ser du hur det kan se ut om man har lånat tre titlar vid olika tillfällen.

OBS!
Sedan juni 2019 kan man, förutom att lyssna på e-ljudböcker, även läsa e-böcker i Biblio. Därför
får du, när du söker efter titlar, vara uppmärksam i träffresultatet. I bokomslagens nedre högra
hörn syns numera färgkodade ikoner som representerar de olika medietyperna.
En blå ikon med ett par hörlurar i = e-ljudbok
En röd ikon med en bok i = e-bok
Se exempelbild nedan:

Mer om att söka nedan.

4. Menyn
Längst upp till vänster finns en symbol med tre vågräta streck, detta är menyn. Om man trycker
på denna ikon uppenbarar sig menyn från vänster.

De viktigaste menypunkterna:
 Mina lån visar dina pågående lån. Tryck på något av lånen för att starta uppspelningen.
 Kategorier tar dig till en sida där du kan bläddra bland titlar i vissa givna kategorier/genrer.
 Sök tar dig till en sida där du kan söka efter e-medier på antingen författare eller titel.

5. Kategorier
På kategorisidan kan du svepa uppåt och nedåt för att bläddra bland en rad kategorier/genrer,
och svepa till vänster och höger på omslagen för att bläddra bland några utvalda boktitlar i den
valda kategorin.

För en mer fullständig lista inom en viss kategori kan man trycka på symbolen > bredvid kategorinamnet.
Tryck på den röda >-fliken till vänster i bild för att se samtliga kategorier!

6. Sök
På söksidan kan man (i nuläget) enbart söka efter författare och titlar. Mata in din sökterm i
sökrutan överst. Under sökfältet finns också ett filter där du kan ställa in ifall du bara vill söka på
endera eller båda e-medietyper, eller om du önskar böcker på ett visst språk.
Ett tips, ifall din sökning innehåller fler än ett ord, är att omsluta sökorden med citationstecken,
exempelvis: ”Anna Jansson” eller ”Allt jag fått lära mig”.

Tryck på en titel för att få upp information om den och möjlighet att låna den. I detta exempel
väljer vi titeln ”1968” (notera återigen att det finns två varianter av ”1968” i exempelbilden ovan.
För e-ljudboksversionen, klicka boken med blå ikon).

Här får du information om ovan nämnda titel. Om du hittar en titel som du är intresserad av att
lyssna på kan du trycka på Låna-knappen för att låna den.

Lånet visas då bland Mina lån.
Du kan låna 2 e-medier per 7 dagar.

7. Uppspelning av e-ljudbok
Tryck på ett av dina lån på sidan Mina lån för att starta uppspelningen av e-ljudboken. Uppspelningssidan ser ut såhär:

Viktigaste funktionerna:
Bokmärke – placera bokmärken i uppspelningen. Appen sparar i övrigt din position i uppspelningen var 30:e sekund, så nästa gång du öppnar appen kommer boken att fortsätta från där du
slutade.
Uppspelningshastighet – Går att ställa in 0,75x, Normal samt 1,5x hastighet.
Spola fram och bak – 30 sekunder i taget.

8. Lyssna online – och offline!

Det är möjligt att lyssna på e-ljudböcker i Biblio genom att strömma boken direkt från nätet.
Detta kräver att din enhet har en ständig uppkoppling till internet. Men det är också möjligt att
ladda hem e-ljudböckerna till din enhet. Detta gör det möjligt att t.ex. lyssna på e-ljudböcker vid
tillfällen då du kanske inte har någon uppkoppling, som t.ex. på flygplanet, på utomlandssemestern, i skogspromenaden m.m. För att ladda hem en e-ljudbok trycker du på ”Gör tillgänglig
offline”-knappen vid varje titel (illustrerat ovan med boken i mitten).

9. Synkronisering med bibliotekshemsidan
Om man vill göra lite mer intrikata sökningar (t.ex. på ämnesord eller genrer) på e-ljudböcker kan
man med fördel använda sig av bibliotekens hemsida. De e-ljudböcker som du lånar via hemsidan
synkroniseras automatiskt till Biblio.
Gör såhär:
För att börja måste du först logga in på bibliotekens webbplats. Webbplatsen hittar du
http://bibliotek.boras.se/
Klicka på Logga in i övre högra hörnet.

Fyll i dina uppgifter (= bibliotekskortsnummer/personnummer och PIN-kod) och klicka Logga
in-knappen.

När du är inloggad så syns detta i övre högra hörnet där Logga in-länken tidigare fanns.

Det finns ett par metoder att hitta e-ljudböcker. Enklast är att i webbplatsens sökruta direkt söka
upp en bok. Sökrutan är inställd på att söka bland ALLA våra medier, så vi är tvungna att göra en
liten avgränsning för att enbart visa våra e-ljudböcker.
Prova t.ex. följande:
Skriv i valfria sökord i rutan. I exemplet nedan använder vi Guillou.
Klicka på Avancerad sök.
Då dyker en sökvalsruta upp. Välj medietypen E-ljudbok, välj t.ex. Vuxna som målgrupp och
välj t.ex. Svenska som språk. Avsluta med att trycka på Sök-knappen.

En träfflista uppenbarar sig. Den visar vilka titlar som passar in på den sökning du just utfört.
Klicka på titeln som du önskar läsa. I exemplet nedan väljer vi att läsa ”Blå stjärnan” och klickar
därför på dess titel.

På denna sida ser du lite mer utförligare information om titeln. För att ladda hem denna eljudbok klickar du på Låna-knappen.

Nu är boken lånad och kommer att synkroniseras med Biblio-appen (omstart av appen kan eventuellt behövas).

