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FUNCIONAMENT GENERAL
Com autentificar l’ID a l’Adobe Digital Editions (ADE)
En cas de voler descarregar-se els documents, a través de la versió web:
http://catalunya.ebiblio.cat, a l’ordinador personal, MAC i/o portàtil, sigui per llegir-los
allà o bé transferir-los a un eReader, es necessita el programa Adobe Digital Editions
(ADE) i seguir els passos següents:
1. Descarregar-se el programa Adobe Digital Editions (ADE). En cas de disposar ja
del programa ADE i d’un ID d’Adobe, caldrà desautoritzar l’equip prement les
tecles [CTRL + Shift + D o menú Ayuda > Borrar autorización segons la versió de
l’ADE que es tingui] (veure imatge).

Fig 1. Opcions de menú a l’ADE per autentificar o esborrar autentificació

Aquest procediment s’ha de seguir per llibres acabats d’agafar en préstec - és a dir,
abans de descarregar-los-, així es sincronitzen les descàrregues realitzades tant des dels
PC/MAC com des de les app per als dispositius mòbils. Ara bé, si s’ha iniciat la lectura
amb una descàrrega amb l’ID d’Adobe, s’ha de finalitzar amb aquest, però no es podrà
efectuar la descàrrega ni tampoc la lectura a través de les app per a dispositius mòbils.
2. Autoritza l’equip (PC/MAC) amb les credencials d’accés a eBiblio:
·
Seleccionar Odilo de la llista de proveïdors.
·
Posar el carnet d’usuari de la biblioteca com a ID de proveïdor.
·
Posar el PIN d’accés a eBiblio com a contrasenya de proveïdor.
·
Clicar Autoritzar.

Fig 2. Autentificació de l’ID d’eBiblio a l’Adobe Digitals Editions
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3. Entra des del navegador del PC/MAC a la plataforma eBiblio, selecciona i prémer
Prestar sobre el títol escollit; en cas que el llibre ja es tingui en préstec, prémer
Descargar (con Adobe).
4. Fer doble clic al fitxer .acsm que es guarda a la carpeta de Baixades/Download del
PC/MAC.
5. Esperar que s’obri el llibre al programa ADE (triga uns segons) i ja es pot llegir al
PC/MAC.
Si es vol transferir a un eReader caldrà fer aquests passos més:
6. No autentificar l’eReader
7. Connectar l’eReader al PC i esperar uns segons que el programa ADE el reconegui.
8. Arrossegar el llibre electrònic a l’eReader
Aquest procediment és el general per a la majoria d’eReaders, tot i que depèn si són
compatibles amb el DRM d’Adobe i també si l’autentificació d’ID d’eBiblio (mitjançant el
proveïdor ODILO) es reconeguda pel fabricant de l’eReader.
Trobareu informació de la instal·lació i autentificació de l’Adobe Digital Editions a l’ajuda
i videotutoritals de la versió web d’eBiblio.

LA COL·LECCIÓ

Els més prestats

ent o del resum
d'un punt
Us recordem que les novetats estan disponibles de manera molt ràpida a través
interessant.
del Servei de Préstec Digital
Podeu situar el
quadre de text a
qualsevol lloc
Audiollibres
del document.
La col·lecció d’audiollibres en castellà s’ha complementat amb
l’adquisició
d’un
Utilitzeu
la
centenar de títols en català, bàsicament de ficció, i amb opció
de descàrrega.
pestanya
Eines
de dibuix per
Durant el primer trimestre de 2016 els audiollibres més prestats
han
canviar
el estat:
El monje que vendió su ferrari,
format del
El principito
quadre de text
Cuentos infantiles clásicos
de la cita.]
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Recomanacions estiuenques

Una bona recomanació per als usuaris aquest estiu és la selecció de guies de
viatges que s’ha fet amb el títol ‘Preparant les maletes’. S’hi destaquen 15 títols
publicats entre el 2015 i el 2016.

Propostes de compra
Recordeu als usuaris que poden fer desiderates a través de l’espai El meu
compte. Totes les desiderates són avaluades per la comissió de selecció i
s’informa directament a l’usuari de la possibilitat d’adquisició i, si no és possible,
dels criteris pels quals no es procedirà a la incorporació.
Així mateix, des de les biblioteques també podeu aportar propostes d’adquisició
a través de la bústia e-biblio.cultura@gencat.cat.
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ELS INDICADORS
Dades d’ús
dades d'activitat
general any 2016
Visites a la
plataforma
Préstecs

gener

febrer

març

abril

maig

totals
anuals

144.862

138.697

152.032

152.386

147.893

735.870

8.103

8.158

8.484

8.617

8.326

41.688

Castellà

4.695

5.015

5.087

5.279

5.097

25.173

Català

2.928

2.738

2.844

2.872

2.651

14.033

---

---

169

93

83

345

480

405

384

373

495

2.137

1.245
3.509

1.061
3.361

1.011
3.546

979
3.640

832
3.417

5.128
8.606

Anglès
Sense informació
d'idioma

Usuaris donats d'alta
Usuaris actius*

* La dada anual d'usuaris actius descompta els actius repetits de cada mes. Per un error de l'eina estadística de la
plataforma, ara revisat en aquest quadre, al quadre del butlletí anterior apareixia cada mes 1 usuari actiu per sobre de
la xifra correcta.

Préstec
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COMUNICACIÓ
Bones pràctiques
Ens arriben dues iniciatives per promocionar l’eBibio. La primera des de la
Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra del barri de Sant Andreu de Barcelona.
Aquesta biblioteca ha realitzat un recull de tots els còmics digitals que es poden
trobar a eBiblio juntament amb els que es poden trobar en format paper a les
Biblioteques de Barcelona.
Podeu veure la guia aquí.
La segona ens arriba des de l’Anoia. La Biblioteca Central d’Igualada ha posat en
un lloc ben destacat de la seva pàgina web el logo d’eBiblio que enllaça a la
plataforma.

Què llegeixes?
Des del Grup Operatiu de l’eBiblio ens hem reunit amb els responsables de Què
llegeixes?, la plataforma de foment de la lectura que coordina la Institució de les
Lletres Catalanes. Com que treballem amb objectius comuns s’ha acordat que
compartirem informacions d’activitats i programes i que a través dels nostres
canals habituals farem difusió de les activitats que ens interessin.
Twitter Què llegeixes?
Facebook Què llegeixes?
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