E-kirjaohjeita muutamille keskeisille e-kirjapalveluille

Ohjetta päivitetty: 11.2.2015 KM

Palaute: nelli@uef.fi
Ebrary
Kirjakokoelman
nimi

1.Mistä kirjat
löytyvät?

EBSCO eBook
Collection,
eBook Academic
Collection
(EBSCO)

Joskusta nimekkeittäin Joskusta nimekja Nellin tietokannoista keittäin ja Nellin
tietokannoista
nimellä Ebrary
nimillä EBSCO
eBook Collection
ja eBook
Academic
Collection
(EBSCO)

Ellibs

Elsevier (ScienceDirect),
Springer (Springer LINK)

Taylor & Francis

Joskusta
nimekkeittäin ja
Nellin
tietokannoista
nimellä Ellibs

Joskusta nimekkeittäin ja
Nellin tietokannoista nimillä
Elsevier Books on
ScienceDirect ja Handbooks
in Economics Series sekä
Springer Biomedicine and
Life Sciences e-books 20112015 collection ja Lecture
Notes in Computer Science

Joskusta
nimekkeittäin ja
Nellin tietokannoista
nimellä Taylor &
Francis eBooks

Joskusta ja Nellin
tietokannoista
nimekkeittäin
(Laadullisen tutkimuksen käsikirja ja
Tutkimuksen
tekemisen perusteet ihmistieteissä
4: tutkijalaitos)

2. Ketkä kirjoja Kaikki
voivat käyttää? yliopistoyhteisön
jäsenet sekä kirjaston
asiakasmikroilla kaikki
kirjastossa asioivat
henkilöt

Kaikki
yliopistoyhteisön
jäsenet sekä
kirjaston
asiakasmikroilla
kaikki kirjastossa
asioivat henkilöt

Kaikki kirjastoon
asiakkaaksi
rekisteröityneet

Kaikki yliopistoyhteisön
jäsenet sekä kirjaston
asiakasmikroilla kaikki
kirjastossa asioivat henkilöt

Kaikki
yliopistoyhteisön
jäsenet sekä kirjaston
asiakasmikroilla
kaikki kirjastossa
asioivat henkilöt

Kaikki
yliopistoyhteisön
jäsenet sekä
kirjaston
asiakasmikroilla
kaikki kirjastossa
asioivat henkilöt

3. Kuinka mon- 1, 3 tai rajaton määrä
ta yhtäaikaista
lukijaa kirjoilla
voi olla?

1, 3 tai rajaton
määrä

Pääsääntöisesti 1

Rajaton määrä

DRM-suojatut kirjat:
1, muut: rajaton
määrä

10

Kyllä; etäkäyttö
tapahtuu

Kyllä, kirjojen
Kyllä; etäkäyttö tapahtuu
käyttöön tarvitaan yliopiston kirjautumis-

Kyllä; etäkäyttö
tapahtuu yliopiston

Kyllä; etäkäyttö
tapahtuu yliopiston

4. Pystyykö
kirjoja

Kyllä; etäkäyttö
tapahtuu yliopiston

Ebrary

EBSCO eBook
Collection,
eBook Academic
Collection
(EBSCO)

kirjautumistunnuksilla
tai KYSin
etäkäyttö/Nellitunnuksilla

yliopiston
kirjautumistunnuksilla KYSin
etäkäyttö/Nellitunnuksilla

kirjaston
lainaajatunnukset
(kortin numero ja
salasana)

tunnuksilla KYSin
etäkäyttö/Nelli-tunnuksilla

kirjautumistunnuksilla KYSin
etäkäyttö/Nellitunnuksilla

kirjautumistunnuksilla KYSin
etäkäyttö/Nellitunnuksilla

Kyllä.

Ei; (ks. kysymys
12)

Ei pöytä- ja
sylitietokoneilla, joilla
tarvitaan ohjelma pdftiedostojen lukemiseen (ks.
kysymys 12).
Kyllä tableteilla.

Ei; (ks. kysymys 12)

Ei; (ks. kysymys
12.)

Kyllä. Sallittu
tulostusmäärä
vaihtelee
kirjoittain (max.
60 sivua / kirja).
Kopioiminen on
mahdollista 1 sivu
kerrallaan.

Kyllä. Osia kirjoista voi
Kyllä joillakin
tulostaa tai kopioida.
kirjoilla.
Kustantajakohtaiset tulostus- ja
kopiointirajoitukset on mainittu
palvelussa kunkin
kirjan
kuvailutiedoissa.

DRM-suojattuja
kirjoja voi vain
online-käytössä
tulostaa max 30 s./
istunto ja kopioida
max. 1000 sanaa /
istunto.

Saa tulostaa 30 %
kokonaissivumäärä
stä. Sisältöä ei saa
kopioida
tiedostoon vaikka
tulostusoptio sen
sallisi eikä siitä saa
tehdä elektronista
versiota missään
muodossa.

Kyllä suurin osa
kirjoista (esim.
muistitikulle
.acsm-tiedosto-

Kyllä (esim.
muistitikulle
.acsmtiedostomuodossa,

Kyllä (esim.
muistitikulle pdftiedostoina, ja
avatessa tarvitaan

Kyllä (esim.
muistitikulle
.acsmtiedostomuodossa,

Kirjakokoelman
nimi

etäkäyttämään
yliopiston
ulkopuolelta?

5. Voiko kirjaa Kyllä.
lukea selaimella
ilman erillistä
lisäohjelmaa?

6. Onko
tulostaminen ja
kopioiminen
mahdollista?

Kyllä. Sallittu
tulostusmäärä
vaihtelee kirjoittain.
Kopioiminen on
mahdollista 1 sivu
kerrallaan; max 40
sivua /kirja.

7. Ovatko kirjat Kyllä (esim.
tallennettavissa? muistitikulle
.acsmtiedostomuodossa,

Ellibs

Elsevier (ScienceDirect),
Springer (Springer LINK)

Kyllä luvuittain (esim.
muistitikulle pdftiedostoina, jolloin avatessa
tarvitaan ohjelma niiden

Taylor & Francis

Ebrary

EBSCO eBook
Collection,
eBook Academic
Collection
(EBSCO)

jolloin avatessa
tarvitaan lukuohjelma.
Ks. kysymys 12).
Tallentaminen
edellyttää oman
Ebrary-tilin luomista.

muodossa, jolloin
avatessa tarvitaan
lukuohjelma Ks.
kysymys 12).
Tallentaminen
edellyttää oman
EBSCOhost-tilin
luomista.

jolloin avatessa
tarvitaan
lukuohjelma. Ks.
kysymys 12)

Kyllä paitsi yhden
yhtäaikaisen käyttäjän
e-kirjoja ja joidenkin
kustantajien e-kirjoja.
Kirjat ladataan lukuohjelmaan laina-ajaksi.
Lataaminen edellyttää
oman Ebrary-tilin
luomista. Laina-aika
on 14 vrk (kirjat joilla
rajaton määrä yhtäaikaisia käyttäjiä) tai 7
vrk (kirjat joilla 3
yhtäaikaista käyttäjää).
E-kirjoja voi olla
ladattuna max 10
kerrallaan / käyttäjä.

Kyllä suurinta
osaa kirjoista.
Kirjat ladataan
lukuohjelmaan
laina-ajaksi.
Lataaminen
edellyttää oman
EBSCOhost-tilin
luomista. Lainaaika on 1-4
vuorokautta.

Kyllä. Kirjat
Kyllä. Kirjat saa ladattua
ladataan
lukuohjelmaan pysyvästi
lukuohjelmaan
luku kerrallaan.
laina-ajaksi.
Laina-aika on 3
tuntia tai 4 päivää.

Kirjakokoelman
nimi

8. Voiko kirjoja
lainata
luettavaksi
ilman
verkkoyhteyttä?

Ellibs

Elsevier (ScienceDirect),
Springer (Springer LINK)

lukemiseen. Ks. kysymys
12)

Taylor & Francis

ohjelma niiden
lukemiseen. Ks.
kysymys 12).

jolloin avatessa
tarvitaan
lukuohjelma. Ks.
kysymys 12)

Kyllä. Kirjat ladataan
lukuohjelmaan lainaajaksi. DRMsuojatuilla kirjoilla
laina-aika on 3 vrk.

Kyllä. Kirjat
ladataan
lukuohjelmaan
laina-ajaksi. Lainaaika on 30
vuorokautta.

Muut kirjat voi ladata
määräämättömäksi
ajaksi

Ebrary
Kirjakokoelman
nimi

EBSCO eBook
Collection,
eBook Academic
Collection
(EBSCO)

Ellibs

Elsevier (ScienceDirect),
Springer (Springer LINK)

Taylor & Francis

9. Onko
varausten
jättäminen
mahdollista?

Ei, mutta toisella
lukijalla käytössä
olevaan rajoitetun
käyttäjämäärän ekirjaan on mahdollista
jonottaa.

Kyllä. Ilmoitus
vapautuneesta
kirjasta tulee
sähköpostiin, ja
kirja säilyy
varattuna 12
tuntia.

Ei (rajaton määrä
Ei. Jos kirjan on
lainannut jo joku yhtäaikaisia käyttäjiä)
toinen, sen
saatavuustiedoissa
Ellibsissä on esim.
merkintä:
Saatavilla
kappaletta 0/1

Ei

Ei

10. Voiko
kirjoja ladata
tablettiin tai
lukulaitteeseen?

Kyllä; tabletissa tarvitaan maksuton lukuohjelma (ks. kysymys
12). Lataaminen
edellyttää oman
Ebrary-tilin luomista.
Jos lataamisen
yhteydessä ilmenee
ongelmia, kannattaa
kokeilla toista selainta
(esim. Safari /
Chrome).

Kyllä suurimman
osan kirjoista; tabletissa tarvitaan
maksuton lukuohjelma (ks. kysymys 12). Lataaminen edellyttää
oman EBSCOhost-tilin luomista.
Jos lataamisen
yhteydessä
ilmenee ongelmia,
kannattaa kokeilla
toista selainta
(esim. Safari /
Chrome).

Kyllä; tabletissa
tarvitaan maksuton
lukuohjelma (ks.
kysymys 12)

Kyllä iPadiin ja
iPhoneen; tarvitaan
maksuton
lukuohjelma (ks.
kysymys 12)

Kyllä; tarvitaan
maksuton
lukuohjelma (ks.
kysymys 12)

Tabletissa täytyy olla
nettiyhteys, kun avaa
kirjan ensimmäisen
kerran
Lista tuetuista
lukulaitteista

Tabletissa täytyy
olla nettiyhteys,
kun avaa kirjan

Tabletissa täytyy
olla nettiyhteys,
kun avaa kirjan
ensimmäisen
kerran
Lista tuetuista
lukulaitteista

Kyllä. Kirjoja voi lukea
tabletissa ilman erillistä
lukuohjelmaa, mutta
maksuttomaan
lukuohjelmaan lataamisella
ladattu luku säilyy
lukuohjelman kirjastossa
(ks. kysymys 12)

DRM-suojattuja
kirjoja ei voi ladata
lukulaitteille, mutta
Kirjat ladattavissa luvuittain muita kirjoja voi.
kaikille lukulaitteille.

Tabletissa täytyy
olla nettiyhteys,
kun avaa kirjan
ensimmäisen
kerran
Lista tuetuista
lukulaitteista

Ebrary
Kirjakokoelman
nimi

EBSCO eBook
Collection,
eBook Academic
Collection
(EBSCO)

Ellibs

Elsevier (ScienceDirect),
Springer (Springer LINK)

Taylor & Francis

ensimmäisen
kerran
Lista tuetuista
lukulaitteista
11. Voiko
lainattua kirjaa
lukea eri
laitteilla?

Kyllä, edellyttää kirjan
lataamista
lukuohjelmaan, Adobe
ID –tunnusten
luomista ja laitteen
valtuuttamista ao.
tunnuksilla.

Kyllä suurinta
osaa kirjoista.
Edellyttää kirjan
lataamista
lukuohjelmaan,
Adobe ID –
tunnusten luomista
ja laitteen
valtuuttamista ao.
tunnuksilla.

Kyllä, edellyttää
kirjan lataamista
lukuohjelmaan,
Adobe ID –
tunnusten luomista
ja laitteen
valtuuttamista ao.
tunnuksilla.

Adobe Digital
Editions. Ohjelma on
yliopiston verkossa
virtuaalisovelluksena.

Adobe Digital
Editions. Ohjelma
on yliopiston
verkossa virtuaalisovelluksena

Adobe Digital
Adobe Reader. Ohjelma on
Editions. Ohjelma asennettuna valmiiksi
on yliopiston
yliopiston työasemille.
verkossa virtuaalisovelluksena

Kyllä, edellyttää
kirjan lataamista
lukuohjelmaan,
Adobe ID –
tunnusten luomista
ja laitteen
valtuuttamista ao.
tunnuksilla.

Kirja on järkevintä ladata
kuhunkin välineeseen
erikseen, koska niillä on
rajaton määrä yhtäaikaisia
käyttäjiä

12. Mitä
lukuohjelmia
käytetään eri
laitteissa?
Pöytä- ja
sylitietokone
(Luo Adobe ID –
tunnukset)

Adobe Reader ja
Adoben FileOpenlisäosa.Yliopistolla
AR asennettuna
valmiiksi työasemille
ja lisäosa on

Adobe Digital
Editions. Ohjelma
on yliopiston
verkossa virtuaalisovelluksena.

Ebrary
Kirjakokoelman
nimi

EBSCO eBook
Collection,
eBook Academic
Collection
(EBSCO)

Ellibs

Elsevier (ScienceDirect),
Springer (Springer LINK)

Taylor & Francis

asennettavissa
Software Centeristä.
Mobiililaitteet
Bluefire Reader
iOS-laitteet:
(AppStoresta)
iPad, iPhone
(Luo Adobe ID –
tunnukset)

Bluefire Reader
(AppStoresta)

Bluefire Reader
(AppStoresta)

Mikä tahansa pdftiedostojen lukemiseen
käytettävä ohjelma; esim.
Bluefire Reader
(AppStoresta)

Android-laitteet Bluefire Reader (Play
(Luo Adobe ID – Store -kaupasta)
tunnukset)

Bluefire Reader
(Play Store kaupasta)

Bluefire Reader
(Play Store kaupasta)

Ei toistaiseksi
Mikä tahansa pdfolemassa ohjelmaa
tiedostojen lukemiseen
Android-laitteille
käytettävä ohjelma; esim.
Bluefire Reader (Play Store
-kaupasta)

Ellibs-ohje
soveltuu myös
tähän

Ellibs-ohje

Asennus kuten verkosta
poimittavilla ohjelmilla
yleensä

Latausohje Ebsco

Latausohje - Ellibs Kirja avautuu luvuittain
Adobe Reader –
lukuohjelmassa
automaattisesti pdf-linkeistä

13. Miten
lukuohjelma
asennetaan
tietokoneelle?

Ellibs-ohje soveltuu
myös tähän

14. Miten kirja Latausohje - Ebrary
ladataan
lukuohjelmaan?

Adobe Reader ja
Adoben FileOpenlisäosa

Bluefire Reader
(AppStoresta)

Aldiko Book
Reader (Play Store
-kaupasta)

Ellibs-ohje
Asennus kuten
verkosta poimittavilla soveltuu myös
ohjelmilla yleensä
tähän
Kirja avautuu
lukuohjelmassa
automaattisesti pdflinkeistä

Latausohje Booky

Ebrary
Kirjakokoelman
nimi

Muuta
huomioitavaa

Ohjeita Ebraryn
sivuilla englanniksi
Ebrary Support Center

EBSCO eBook
Collection,
eBook Academic
Collection
(EBSCO)

Ellibs

Elsevier (ScienceDirect),
Springer (Springer LINK)

Taylor & Francis

Ohjeita ja oppaita
Ebscon sivuilla
englaniksi

Ohjeita ja oppaita
Ellibsin sivuilla

Kirjaston asiakkaat voivat
tilata Itä-Suomen yliopiston
käytössä olevista Springerin
e-kirjoista itselleen painetun
pehmeäkantisen ”MyCopy”kappaleen hintaan 24,99 €.

DRM-suojatuilla
kirjoilla onlinelukuaika max. 120
minuuttia kerrallaan.
Osa kirjoista on
DRM-suojattuja, ja ne
erottaa sivulla
näkyvästä pienestä
keltaisesta DRMruudusta.
UKK Taylor &
Francisin sivuilla
englanniksi

