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1. Platforme og tilgang
1.1 Tilgang
eReolen Go tilgås via URL’en www.ereolengo.dk. Det er muligt at benytte hjemmesiden
www.eReolenGo.dk gennem browsere som Chrome, Explorer, Firefox og Safari.
Du skal have adgang til internettet for at benytte eReolen Go.

1.2 Platforme
Det er muligt at benytte www.ereolengo.dk på PC, tablets og smartphones.
Det er IKKE muligt at downloade lån fra eReolen Go’s hjemmeside til afspilning offline.

2. Hvordan kommer jeg i gang?
2.1 Log ind
Du logger ind på eReolen Go ved at klikke på ”Log ind” øverst i menuen:

Det er muligt at logge ind med UNI-Login og med bibliotekslånernummer. Du vælger i pop-up boksen, der
dukker op, når du trykker på ”Log ind” i menuen:
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2.2 Log ind med UNI-Login
Det er muligt at logge ind med UNI-Login på eReolen Go, hvis du går på en skole, der er tilmeldt denne
løsning.
Hvis din skole ikke er tilmeldt UNI-Login løsningen på eReolen Go, kan du logge ind med dit lånernummer til
biblioteket. Du får et lånernummer til biblioteket ved at henvende dig på dit lokale bibliotek og blive
oprettet som låner.

2.3 Log ind med lånernummer til biblioteket
Du kan logge ind på eReolen Go med dit lånernummer til biblioteket. Du får et lånernummer til biblioteket
ved at henvende dig på dit lokale bibliotek og blive oprettet som låner.

2.4 Log ud
På ”Min side” kan du logge dig ud af eReolen Go via knappen længst til højre:
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2.5 eReolen Go, download og eReolens app
For at benytte lån fra eReolen Go, skal du have forbindelse til internettet.
Hvis du logger ind med bibliotekslånernummer på eReolen Go, er det muligt at tilgå dine lån via eReolens
app. Du logger bare ind i eReolens app med dit lånernummer. I eReolens app kan du downloade dine lån og
afspille dem uden forbindelse til internettet. Læs mere om eReolens app på eReolen.dk:
https://ereolen.dk/node/229
Hvis du logger ind med UNI-Login på eReolen Go, er det IKKE muligt at tilgå dine lån via eReolens app. Hvis
du benytter UNI-Login, er det kun muligt at tilgå dine lån på eReolen Go.

3. Forsiden

På forsiden finder du følgende elementer:
1. Menulinjen
2. Ikonlinjen: indeholder temasider med boglister ud fra emneord
3. Formidlingsbokse: indeholder nyheder i form af redaktionelle indlæg og boglister med forskellige emner
og temaer. Indholdet i formidlingsboksene skifter ugentligt og varetages af eReolen Gos redaktion af
børnebibliotekarer.
4. Karrusel: boglister, du kan bladre i. overskriften fortæller dig, hvad indholdet er.
5. Footer: indeholder praktiske informationer om eReolen Go. Herunder informationer om eReolen Go,

5

foreningen, redaktionen, vejledninger i brug af siden, spørgsmål og svar, kontaktformular,
markedsføringsmateriale og informationer for tilmeldte skoler.

3.1. Menulinje
I menulinjen kan du finde en fane med e-bøger (1) og en fane med lydbøger (2). De to sider giver dig titler i
emneinddelte karruseller. Læs mere om dem hver for sig nedenfor. Herudover finder du Log ind funktionen
(3), som bliver til Min side, når du er logget ind, samt Hjælp (4) og Søgning (5) i menuen. Under Min side
kan du holde øje med dine lån, dine lånekvoter, reserveringer og oprette en huskeliste. Læs mere om Min
side, lån, reserveringer og huskelisten samt søgning under de selvstændige punkter.

3.2. Ikonlinje til temasider
Under menulinjen finder du en ikonlinje, som giver dig adgang til forskellige temasider sorteret efter
emneord. Du kan bladre i ikonlinjen ved hjælp af pilene yderst i siderne.

Når du klikker på et ikon, bliver du sendt ind på en side, hvor du får en lang titelvisning over udvalget af
titler inden for den bestemt genre eller det emne, du har klikket på.
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Her kan du ved hjælp af facetterne under emnebilledet sortere i titlerne ud fra kriterierne:
1. Læs eller lyt. Her vælger du, om du er interesseret i e-bøger eller lydbøger.
2. Emne. Her vælger du et eller flere emneord inden for kategorien, som giver dig mulighed for en mere
præcis søgning og færre relevante titler.
3. Aldersgruppe. Her vælger du hvilken aldersgruppe, du gerne vil se titler til.

3.3. Ikoner på bogforsider
Der er 2 forskellige ikoner med 2 forskellige farver, som hver især angiver hvilket materiale, det er og hvilke
lånemuligheder det har.
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Ikonerne har følgende betydning:
1. Bogen er en e-bog
2. Bogen er en netlydbog
3. Den røde farve betyder, at bogen tæller som et lån i din kvote
4. Den blå farve betyder, at bogen er en fri titel, som ikke tæller med i din lånekvote

4. Min side
Når du er logget ind, skifter menupunktet fra ”Log ind” til ”Min side,” og på ”Min side” kan du se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En oversigt over dine personlige lånekvoter
Adgang til at se titler, der altid kan lånes. De tæller ikke med i din personlige lånekvote.
Oversigt over dine lån
Oversigt over dine reserveringer: Her kan du se, hvornår dine reserveringer bliver tilgængelige
Oversigt over tilføjede bøger på din huskeliste
Din brugerprofil: Her kan du rette din telefonnummer og emailadresse. Disse oplysninger er
nødvendige, for at vi kan sende dig en besked, når en reservering er blevet tilgængelig.

Fra ”Min side” kan du starte læsning/lytning af dine lånte e-bøger og netlydbøger ved at trykke ”Læs” eller
”Lyt” ud for materialet.

5. Hvordan søger jeg
Yderst i venstre side af menulinjen finder du en søgefunktion (1). Når du klikker på søgefunktionen, vil der
komme en søgebjælke frem.
Du kan søge på en bogtitel, et forfatternavn eller et emneord. Kan du ikke huske den korrekte stavemåde,
kan du sætte en stjerne i ind i din søgning, så søger du bredere (2).
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5.1. Facetter
Når du har foretaget en søgning i søgebjælken, dukker der en række facetter op nedenunder. Facetterne
giver dig mulighed for at indsnævre de resultater din søgning har givet dig. Du kan justere på, hvilken type
materiale, du er interesseret i (3). Du kan justere på hvilke emneord, du er interesseret i (4). Og til sidst kan
du justere på, hvilken aldersgruppe, du ønsker at finde materiale i (5).
3: Vælg Lydbog eller e-bog
4: Vælg emneord
5: Vælg alder.

6. E-bøger
Under fanen E-bøger, kan du gå på opdagelse blandt alle de e-bogstitler, som er tilgængelige.
a. Når du klikker på e-bøger-fanen præsenteres en række titler under forskellige temaer, som er udvalgt af
eReolens redaktion.
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b. Du kan bladre i karrusellerne eller selv lave en søgning på andre emneord, titel eller forfatter i
søgefunktionen i menuen øverst til højre.
c. Ønsker du nærmere information om de enkelte titler, klikker du på den ønskede bog. Så kommer der en
titelvisning op.

d. Du kommer nu ind på en side, hvor du har mulighed for at læse en beskrivelse af bogens handling.
e. På siden kan du vælge mellem tre knapper:
1. Prøv: giver dig et uddrag af bogen, så du kan vurdere om du ønsker at låne denne titel.
2. Lån*: Med denne knap foretager du et reelt lån af bogen, som du efterfølgende har adgang til i 30 dage.
Bemærk: Du skal have adgang til internettet for at låne og læse dine bøger.
3. Huskeliste: Når du klikker på 'Huskeliste' tilføjer du titlen til din huskeliste, som du finder under ”Lån”
på ”Min side”. Denne funktion er god, hvis du f.eks. har fundet en titel, som du ønsker at låne senere.
* Hvordan reserverer jeg en e-bog?
På nogle af de nyeste titler, fra de store forlag, kan du opleve, at titlen ikke er ledig til udlån. Hvis titlen
ikke er ledig til udlån, vil du opleve en reservationsknap i stedet for en låneknap. Når du trykker på den,
bliver du sat på venteliste til næste ledige eksemplar.
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Du kan se om en titel er ledig eller ej ved hjælp af en farveindikation under de enkelte titelvisninger: Gul
indikerer, at bogen ikke er ledig, og grøn; at bogen er ledig.
Ønsker du at reservere en titel, som ikke er ledig til udlån, skal du gøre følgende:
a. Klik på ’Reserver’, så oprettes du på ventelisten til den valgte e-bog.
Bemærk: Hvis det er første gang, du skal reservere, vil du blive bedt om at indtaste e-mail og
telefonnummer. Oplysningerne vil ligge under ”Brugerprofil”-fanen på ”Min side”.
b. Når du har reserveret den ønskede titel, tilføjes titlen på reservationslisten under din ’Min Side’. Herfra
kan du følge med i, hvornår titlen bliver tilgængelig for dig.
c. Du kan reservere 3 titler ad gangen. Det er muligt at slette reserveringer fra ”Min side”, hvis du ikke
længere ønsker dem.
d. Når det bliver din tur til at låne den reserverede titel, modtager du, pr. mail og/eller pr. SMS en
notifikation om at titlen nu kan lånes.
e. Lånet skal gennemføres indenfor 48 timer.
f. Når lånet er bekræftet fjernes det fra reservationslisten og tilføjes på listen over dine lån.

6.1 Hvordan låner jeg en e-bog
a. Har du fundet en bog, du gerne vil låne, klikker du på 'Lån'-knappen.
b. Der fremkommer nu en meddelelsesboks, hvor du skal bekræfte, at du ønsker at låne den valgte titel.

c. Du klikker på 'Ja', hvis du forsat ønsker at låne den valgte titel. (Har du fortrudt dit valg, klikker du på
'Nej', således at du ikke gennemfører lånet).
d. Når lånet er gennemført, ændrer teksten i meddelelsesboksen sig, og fortæller dig, at titlen er lånt. Her
trykker du bare på ”Luk”-knappen, så vil siden automatisk genopfriske.
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e. Nu får du mulighed for at trykke på ”Læs”-knappen på titelvisningen, hvis du vil i gang med at læse bogen
med det samme.

Vil du ikke læse den med det samme, kan du altid finde bogen under ”Min side”. Hvor du nu kan se titlen
figurere under listen 'lånte e-bøger'.
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f. Når du har lånt din titel, har du adgang til titlen i 30 dage. Når du ønsker at starte læsning, klikker du på
den lånte titel under fanen 'Mine lån'. Bemærk: Når låneperioden på de 30 dage ophører, forsvinder titlen
automatisk fra din oversigt under fanen ’Mine lån’. Hvis du ikke har færdiggjort titlen, må du låne titlen
igen.
g. Under fanen 'Mine lån' har du adgang til titlen i hele låneperioden, hvorfra du kan starte eller forsætte
din læsning, når det passer dig. Bemærk: Du har kun adgang til dine lånte titler, når du er logget ind. Vær
derfor opmærksom på dette, hvis du skifter bruger på computeren.

6.2 Hvordan læser jeg mine lånte e-bøger – web?
(for App se vejledning længere nede)
a. Når du ønsker at læse en lånt bog, klikker du på den ønskede titels ”Læs-”knap under fanen ”Lån” på
”Min side”.
b. For at læse bogen online, kræves det, at din smartphone/tablet/computer har adgang til internettet.
c. Den valgte bog åbnes nu og du kan straks påbegynde din læsning.
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6.3 Hvordan fungerer readeren - web?
Når e-bogen åbner i readeren, er der en række funktioner, som du kan anvende.

De forskellige funktioner er:
1. Fuldskærmsvisning
2. Sæt et bogmærke
3. Oversigt over dine satte bogmærker i den pågældende titel
4. Indholdsfortegnelse. Se en kapiteloversigt over bogen.
5. Indstillinger – herfra kan du styre, skriftstørrelse, lysstyrke og vælge om du vil have nattilstand eller ej.
Du bladrer i bogen ved at klikke ude i siderne eller klikke fat i siden og slæbe med musen, som hvis du
bladrede i en papirbog.

6.4 Hvordan læser jeg mine lånte e-bøger – app?
I den nye e-bogslæser i appen, er det nødvendigt at have ebogen liggende fysisk på din enhed.
Derfor skal du downloade bogen inden, du kan læse den i app’en. Du skal have forbindelse til internettet
for at downloade.
Klik på knappen ”Download for at læse” og bogen hentes ned til dig – det kan tage kortere eller længere tid
afhængigt af din internetforbindelse.
Hvis du ikke ønsker at have en downloaded bog liggende på din enhed længere, kan du fjerne den ved at gå
til titlen, vælge ”Fjern fra min enhed” i menuen under de tre prikker øverst til højre, når du står på bogens
informationsside i app’en.
Hvis du efterfølgende ønsker at læse i bogen igen, skal du downloade den på ny.
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6.5 Hvordan fungerer readeren - app?
Sideantal
Den nye Reader arbejder med sidetal i stedet for et procenttal som i den tidligere version.
Der vises bogens samlede sidetal og hvilken side der vises.
Der er tale om et beregnet sidetal og ikke sidetallet fra den fysiske bog.
Sidetallet afhænger, ud over bogens længde, også af størrelsen af skærmen samt de valgte indstillinger for
skriftstørrelse og linjeafstand.
Beregningen af sidetallet kan tage kortere eller længere tid afhængigt af, hvor hurtig din enhed er til at
regne.
Mens beregningen foregår, vises en snurrende grafik i stedet for et sidetal.
Man kan læse og bladre imens beregningen foregår.
Hvis du oplever problemer med at bladre eller skifte indstillinger imens sidetallet beregnes, så vent til
beregningen er færdig inden, du bladrer eller skifter indstillinger.
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Kapitler og bogmærkeoversigten
Hvis bogen indeholder kapitler, kan du se dem ved at klikke på dette ikon (

).

Klik på et kapitel for at hoppe til starten af det pågældende kapitel.
Har du sat bogmærker, vil du også kunne se dem her, under fanen for ’Bogmærker’.

Bogmærker
Du kan sætte et bogmærke i bogen ved hjælp af bogmærke-ikonet ( ).
Bogmærke-ikonet udfyldes (bliver mørkt) når du står på en side, som er bogmærket.
Et ekstra klik på bogmærket vil fjerne dit bogmærke i bogen.
Du kan se et overblik over dine bogmærker i ’Kapitel og bogmærkeoversigten’ (

).
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Synkronisering
Ønsker du at læse dine e-bøger på flere forskellige enheder. Skal du enten lukke e-bogen eller minimere (gå
ud af) appen førend synkroniseringen sker. Det samme gælder for bogmærker, de vil også først
synkroniseres, når du enten lukker bogen eller minimerer appen, men herefter kan du åbne bogen på en
anden enhed og bogen vil være synkroniseret i forhold til siden, du var på og med de bogmærker, du har
sat.
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Indstillinger
Ved at trykke på ”Aa” symbolet kan du åbne indstillingsmulighederne.
Nogle typer af ebøger er lavet ud fra billeder, hvorfor der ikke er mulighed for at ændre indstilling i
baggrundsfarve, tekststørrelse eller linjeafstand. Du vil kun kunne ændre lysstyrken og sidevisningen under
Indstillingerne for disse ebøger. Se indstillingsmulighederne nedenfor:

Lysstyrke:
Her kan du justere skærmens lysstyrke.
Baggrundsfarve:
Vælge mellem tre baggrundsfarver.
Sidevisning:
Du kan ændre sidevisningen i din e-bog, når enheden holdes i vandret position. Du kan skifte imellem
enkeltsidevisning (Låst) og dobbeltsidevisning (Auto). På mindre skærme kan du for nogle bøger opleve, at
der ikke kan skiftes imellem enkeltside- og dobbeltsidevisning. Her vil appen vise det format, der egner sig
bedst til skærmstørrelsen.
Skriftstørrelse:
Du kan ændre skriftstørrelse fra 80 til 400%.
Vær opmærksom på, at bogens sidetal skal beregnes på ny ved hver ændring.
Linjeafstand:
Du kan ændre linjeafstanden fra 100 til 400%.
Vær opmærksom på, at bogens sidetal skal beregnes på ny ved hver ændring.

Manuelt Zoom:
Du kan med fingrene zoome ind og ud på en side, f.eks. for at se et billede bedre. Det gør du ved at placere
to fingre på skærmen og hhv. trække dem mod hinanden eller fra hinanden for at zoome ud og ind. Når du
skifter side, nulstilles denne zoom tilbage til din valgte skriftstørrelse og linjeafstand.
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7. Netlydbøger
Under fanen Netlydbøger i menulinjen kan du gå på opdagelse blandt alle de netlydbøger, som er
tilgængelige.
a. Når du klikker på Netlydbøger præsenteres en række titler under forskellige temaer, som er udvalgt af
eReolens redaktion.

b. Du kan bladre i karrusellerne eller selv lave en søgning på andre emneord, titel eller forfatter i
søgefunktionen i menuen øverst til højre. Læs mere om søgefunktionen under punktet ”Søgning.”
c. Ønsker du nærmere information om de enkelte titler, klikker du på den ønskede bog. Så kommer der en
titelvisning op.
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d. Du kommer nu ind på en side, hvor du har mulighed for at læse en beskrivelse af bogens handling.
e. På siden kan du vælge mellem tre knapper:
1. Prøv: giver dig et prøve-uddrag af bogen, så du kan vurdere om du ønsker at låne denne titel.
2. Lån: Med denne knap foretager du et reelt lån af bogen, som du efterfølgende har adgang til i 30 dage.
Bemærk: Du skal have adgang til internettet for at låne og lytte til dine bøger.
3. Huskeliste: Når du klikker på 'Huskeliste' tilføjer du titlen til din huskeliste, som du finder under ”Lån” på
”Min side”. Denne funktion er god, hvis du f.eks. har fundet en titel, som du ønsker at låne senere.

7.1 Hvordan låner jeg en Netlydbog?
a. Har du fundet en bog, du gerne vil låne, klikker du på 'Lån'-knappen.
b. Der fremkommer nu en meddelelsesboks, hvor du skal bekræfte, at du ønsker at låne den valgte titel.
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c. Du klikker på 'Ja', hvis du forsat ønsker at låne den valgte titel. (Har du fortrudt dit valg, klikker du på
'Nej', således at du ikke gennemfører lånet).
d. Når lånet er gennemført, ændrer teksten i meddelelsesboksen sig, og fortæller dig, at titlen er lånt. Her
trykker du bare på ”Luk”-knappen, så vil siden automatisk genopfriske.

e. Nu får du mulighed for at trykke på ”Lyt”-knappen på titelvisningen, hvis du vil i gang med at lytte til
bogen med det samme.
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Vil du ikke lytte til bogen med det samme, kan du altid finde den under ”Min side”. Hvor du nu kan se titlen
figurere under listen ”Lån”.
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f. Når du har lånt din titel, har du adgang til titlen i 30 dage. Når du ønsker at starte læsning, klikker du på
den lånte titel under fanen ”Lån”. Bemærk: Når låneperioden på de 30 dage ophører, forsvinder titlen
automatisk fra din oversigt under fanen ”Lån”. Hvis du ikke har færdiggjort titlen, må du låne titlen igen.
g. Under fanen ”Lån” har du adgang til titlen i hele låneperioden, hvorfra du kan starte eller forsætte din
lytning, når det passer dig. Bemærk: Du har kun adgang til dine lånte titler, når du er logget ind. Vær derfor
opmærksom på dette, hvis du skifter bruger på computeren.

7.2 Hvordan afspiller jeg mine lånte lydbøger?
a. Når du ønsker at lytte til en lånt lydbog, klikker du på den ønskede titel under fanen
”Lån” fra ”Min side” i menuen.
b. Du kan nu afspille lydbogen. For at afspille lydbogen, skal din smartphone/tablet/computer have adgang
til internettet.
c. For at afspille lydbogen klikker du på ”Lyt”-knappen.
d. Den valgte lydbog åbnes nu og du kan straks påbegynde din afspilning, ved at
klikke på Play-ikonet.
e. Når du ønsker at stoppe eller pause afspilningen, klikker du på pause-ikonet. Herefter kan du forlade
siden på din smartphone/tablet/computer. Når du logger ind næste gang husker playeren, hvor langt du er
kommet, så lydbogen automatisk fortsætter fra hvor du slap din afspilning sidst.

7.3 Hvordan fungerer playeren?
Når du afspiller din lånte lydbog online, vil den åbne op i en player, hvor der er en række funktioner, som
du kan anvende.

De forskellige funktioner er:
1. Afspilningslinjen: her kan du følge med i, hvor langt du er kommet. Når du klikker et ønsket sted på
linjen, spoles der straks frem til dette sted.
2. Spol 5 minutter tilbage
3. Spol 1 minut tilbage
4. Play/Pause
5. Spol 1 minut frem
6. Spol 5 minutter frem
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7. Sleep-funktion: her kan du time afspilleren til at stoppe.
8. Juster hastigheden for oplæsningen.
9. Juster volumen.

8. Footer og Hjælp
Nederst på forsiden finder du en footer, som indeholder en masse praktiske informationer om eReolen Go.
Herunder informationer om eReolen Go, foreningen, redaktionen, vejledninger i brug af siden, spørgsmål
og svar, kontaktformular, markedsføringsmateriale og informationer for tilmeldte skoler.
Har du brug for hjælp, kan du kontakte os via menupunktet ”Hjælp”. Her er også nogle ofte stillede
spørgsmål (FAQ), hvor du måske kan finde svar på dit spørgsmål.
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