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Useimmat Ebsco-palvelun e-kirjat on ladattavissa tietokoneille kokonaisuudessaan Adobe Digital
Editions -lukuohjelmaan. Latausaika on joko 1-4 vuorokautta. Lukuohjelman käytön etuina ovat
mm. mahdollisuus siirtää kirja luettavaksi ilman verkkoyhteyttä, tehdä hakuja kirjan tekstiin ja
lisätä kirjanmerkkejä.
Lataaminen edellyttää maksuttoman henkilökohtaisen käyttäjätilin avaamista Ebsco-palveluun ja
sisäänkirjautumista ao. käyttäjätilille. Kirjoista voi ladata yksittäisiä lukuja tai tekstipätkiä (max 60
sivua; määrä vaihtelee kirjoittain) pdf-muodossa, jolloin riittää usein jo tietokoneista valmiiksi
löytyvä Adobe Reader -lukuohjelma.
Adobe Digital Editions -lukuohjelma on yliopiston verkossa käytössä kaikilla työasemilla.
Kotikoneille ohjelma on maksutta ladattavissa Adoben sivuilta. Ensimmäistä kertaa ohjelmaa
avattaessa se kysyy tietokoneen auktorisointia eli valtuuttamista (Authorize Computer).
Auktorisoinnin voi tehdä joko ilman Adobe ID –käyttäjätiliä tai sen kanssa (tee jälkimmäinen jos
haluat siirtää kirjan tietokoneelta toiselle tai luettavaksi ilman verkkoyhteyttä). Lukuohjelman
lataamiseen ja tietokoneen auktorisointiin on olemassa erillinen ohje.

1) Kirjaudu Ebsco-tilillesi
Luo henkilökohtaiset tunnukset Ebsco-palveluun ellet ole tehnyt niitä aiemmin (sivun oikea
ylälaita: Sign in – Create a new Account). Jos olet jo tehnyt tunnukset, kirjaudu niillä Ebsco-tilillesi.

2 ) Aloita kirjan lataaminen Download This eBook –painikkeesta

Download-painike listanäkymässä.

Downloadpainike avatun
kirjan näkymässä.

3) Jatka valitsemalla lukuaika (1-4 vrk)

Valitse haluamasi lukuaika

Lataa kirja

4 ) Selaimesta / selaimen asetuksista riippuen voit joko ladata kirjan suoraan Adobe Digital
Editions -lukuohjelmaan tai joudut tallentamaan kirjan ensin työasemalle haluamaasi paikkaan
ja avaamaan sen sitten sieltä. Jos haluat siirtää kirjan luettavaksi esim. läppärillä ilman
verkkoyhteyttä, voit tallentaa kirjan vaikka muistitikulle. Myös läppärissä tulee olla Adobe
Digital Editions, ja myös läppärin tulee olla auktorisoitu.
Esimerkiksi Mozilla Firefox –selaimen avausnäkymät on kuvassa alla. Yliopiston verkossa Adobe
Digital Editions on asennettu ns. virtuaalisovelluksena, jolloin sen nimenä näkyy ’Microsoft
Application Virtualization Client jne. ’.
Näkymä Mozilla Firefox –selaimella yliopiston verkossa (ohjelma asennettu virtuaalisovelluksena):

Näkymä Mozilla Firefox -selaimella esim. kotona (ohjelma asennettu työasemalle):

Kirjan lukemiseen Adobe Digital Editions –lukuohjelmassa on erillinen ohje.

