Biblioteket hemifrån!

Allt du behöver är ett bibliotekskort och en PIN-kod.
biblioteket@hedemora.se
www.hedemorabibliotek.se
www.facebook.se/hedemorabibliotek
www.instagram.com/hedemorabibliotek

Om du har tillgång till internet kan du:
•

söka i bibliotekskatalogen och få lästips

•

se dina lån och låna om

•

reservera, ta bort reservationer, frysa reservationer vid till
exempel semester

•

få din lånehistorik sparad

•

låna e-böcker, lyssna på e-ljudböcker

•

strömma e-film

•

läsa tidningar och tidskrifter i din dator/surfplatta/mobil

•

skapa minneslistor

•

skapa nyhetslistor

•

söka i databaser

•

beställa fjärrlån

•

lämna inköpsförslag

•

recensera, kommentera och sätta betyg

•

följa oss Facebook och Instagram

•

boka dator och studierum

Om du har e-post kan du få:
•

avisering när en reserverad bok finns att hämta

•

förvarning när lånetiden håller på att gå ut

•

påminnelse om att lånetiden har gått ut

•

svar på dina inköpsförslag och beställningar

•

få besked om vilka nya titlar som har köpts in

Så skaffar du bibliotekskort och PIN-kod
•

Bibliotekskort och PIN-kod kan du skaffa vid ett besök på
biblioteket. För att få bibliotekskort ska du visa din
legitimation.

•

Du kan också ansöka om bibliotekskort på nätet och sedan
hämta kortet på biblioteket.

•

Om du har din e-postadress registrerad hos oss kan du få en
PIN-kod skickad till den.

•

Har du fått en PIN-kod men glömt den, kan du klicka på
Glömt PIN-kod? i inloggningsrutan.

Så prenumererar du på nyhetslistor
•

Logga in på webbplatsen.

•

Gör en sökning på det du är intresserad av ex. spänning, eller
klicka på en färdig lista under Nytt på hyllorna.

•

När sökresultatet visas klickar du på Spara sökning genom att
klicka på bilden av disketten som finns i menyn.

•

Nu visas en bild där du ska ge din sökning ett namn,
exempelvis Ny spänning. Bocka i rutan för Meddela mig om nya
titlar och välj sändmetod: E-post. Klicka på Spara.

•

Nu kommer du i fortsättningen att få ett meddelande via e-post
med rubriken Nya titlar på bibliotekets webbplats, när
biblioteket köper in nya titlar inom ditt intresseområde.

Så fryser du reservationer
Om du inte kan hämta dina reservationer under en period så kan du
tillfälligt frysa dem. Reservationen stoppas under den tid som du
bestämmer, men du behåller din plats i kön. Du kan inte frysa dina
reservationer om statusen på reservationen är Att hämta.
•

Logga in genom att klicka på hänglåset längst upp på sidan.

•

Gå till Mina uppgifter som ligger under Mina sidor.

•

Klicka på pilen vid Fånga inte in reserverade titlar under denna
tid:

•

Fyll i önskade datum och spara.

Så gör du för att aktivera din lånehistorik
•

Logga in genom att klicka på hänglåset längst upp på sidan.

•

Gå till Mina uppgifter som ligger under Mina sidor.

•

Klicka på Lånekort, PIN-kod och lånehistorik.

•

Klicka i rutan Spara min lånehistorik.

Dina lån börjar sparas först när du har aktiverat lånehistoriken.
Historiken är personlig och det är endast du som kan se den när du
är inloggad.
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