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Agenda

• Adobe ID

• Digital Rights Management - DRM

• E-bøger på KB

• E-bøger på Folkebibliotekerne

• Amazon og alle de andre!

• Bøger som apps + andre former for enhanced e-books 

(fx til iBooks)



Adobe ID

• Forudsætningen for at bruge e-bøger er et Adobe ID, der 

bruges til at registrere hvilken PC du har købt e-bogen 

på, og for at du kan flytte den videre til andre PC'er eller 

e-bogslæsere. Installering af denne er obligatorisk.

• Gratis

• Oprettes på Adobes hjemmeside



Digital Rights Management - DRM

DRM (Digital Rights Management) er en betegnelse for 

software adgangskontrol, der bruges af licenstagere, for at 

forhindre misbrug af digitale tekster og værker. DRM er 

skabt for at forhindre ulovlig kopiering eller 

massedistribution. 



E-bøger på KB -eksempler!

• Palgrave MacMillan

• For alle ansatte og studerende på KU - i alt 

ca. 400.000 e-bøger

• Forlag / pakker:

• Ebrary

• Oxford University Press Online

• Cambridge University Press 

Online



Ebrary

• 70323 titler

• Læses online

• Lav pdf. filer - maks 40 sider

• Lån bogen som en ePub 

• Kræver Adobe ID og Bluefire Reader eller Ebrary app.















Palgrave connect

• 2292 titler

• Læses eller downloades i pdf.

• Download bogen som ePub 

• Ingen begrænsninger















Oxford University Press Online

• Ca. 7000 titler (?)

• Læses på skærmen

• Læses som pdf.- en pdf. pr. kapitel









Cambridge University Press Online

• 14157 titler (?)

• Læses på skærmen

• Læses som pdf. - en pdf. pr. kapitel









Ereolen - folkebibliotekernes tilbud!

• 2237 titler

• Lånes som ePub

• Kræver Adobe ID og Bluefire Reader

• Lånes via dit lokale folkebibliotek

















Amazon og Kindle

• Over 1.000.000 titler

• Købes igennem Amazon shop

• Læses på Kindle, IPad eller Computer

• Begrænsninger med DRM

• Har fornyligt åbnet for lån af deres e-bøger. Det koster 

$79 om året.







Amazon på en Kindle



Apps til IPad mm.



British Library - delvist gratis





Gratis e-bøger













Enhanced e-bøger

• I iBooks

• Bøger som Apps 





















IBooks author





Adobe Digital Editions (ADE) til PC

• Adobe Digital Editions (ADE) er Adobe Reader 

til e-bøger. Udover at åbne bøger med kopi 

beskyttelse virker Adobe Digital Editions også 

som et e-bogsbibliotek hvor du kan holde styr 

på alle dine e-bøger. 


