Inläsningstjänst AB Heliosgatan 26, 120 30 Stockholm
Telefon 08-556 115 50 Webb www.inlasningstjanst.se E-mail Info@inlasningstjanst.se

Sidan 1 av 7

Manual - Inläsningstjänsts App
(iOS för iPhone och iPad)
App-release: 1.0
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Kort om appen
Funktionaliteten i grova drag
Denna app gör det möjligt för Inläsningstjänsts abonnemangskunder att direkt i en iPhone
eller iPad ladda ner och läsa DAISY-böcker från Inläsningstjänsts server.
Användaren kan välja att antingen ladda ner hela boken lokalt på telefonen/surfplattan
eller att streama boken över internet. Om boken laddas ner tar den mer plats men kräver
inte internetuppkoppling när boken läses. Vi rekommenderar att man i möjligaste mån
laddar ner boken för en bättre användarupplevelse.
Appen fungerar både med WiFi och mobila datanätverk (2G/3G/4G). Dock
rekommenderas inte användandet av mobila datanätverk då detta kan upplevas som
långsamt och om bandbredden är låg kommer inte streamat ljud fungera. Då är det bättre
att ladda ner boken lokalt när man har access via WiFi och lyssna på den lokala kopian.

Kända begränsningar i denna version
Följande kända fel och begränsningar finns i appen:
I DAISY-böcker i med text, ljud och bild så återges inte bilderna över huvud taget.
Appen är instabil i vissa situationer när servern försvinner (pga bristande nät eller
att servern slutar fungera). I dessa fall kan exempelvis bokhyllan i appen försvinna.
Den kommer dock tillbaka när appen har kontakt med servern igen.

1 Var hittar jag appen?
För att börja använda appen behöver du först ladda hem den till din iPhone/iPad. Detta
görs via AppStore som finns som en ikon på din iPhone/iPad. Där söker du efter appens
namn - Inläsningstjänst. När du sökt upp den klickar du på
bilden och väljer sedan ”Installera”. Appen är gratis för alla
att ladda ner men fungerar endast för våra
abonnemangskunder som har en inloggning.

2 Hur startar jag appen? Hur loggar
jag in?
Du startar appen genom att trycka på ikonen på din skärm.
Bilden till höger visar hur det ser ut när du startar appen
första gången. Första gången du startar appen kommer du att
få ange användar-ID och lösenord. Dessa har du fått av
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Inläsningstjänst via mail, eller via din lärare. Det är samma lösenord som för ditt elevkonto
på vår webb (se avsnittet ”Online-inställningar” om hur du byter användare på enheten).
Appen är utvecklad för Inläsningstjänsts abonnemangskunder och går endast att använda
om du har inloggning och lösenord. Skulle ditt abonnemang med Inläsningstjänst upphöra
kommer appen sluta fungera.

3 De olika sidorna i appen
Bokhyllan
När appen startat kommer du automatiskt till ”Bokhyllan”.
Här kommer de böcker du laddar ner att hamna i en lista.
Första gången du öppnar appen är listan tom.
Varje gång du startar appen uppdateras bokhyllan.
För att lyssna på en bok klickar du på den. Då kommer du till
Bokläsningssidan. Viktigt att notera är att böckerna du väljer
att lägga till i bokhyllan som standard inte laddas ner utan
streamas. Detta betyder att boken till att börja med inte tar
någon större plats på enheten. Det går också att ladda ner
boken till telefonen så att det går att lyssna även om man inte
har internetuppkoppling, se avsnittet ”Ändra böcker”.

Egna filer
Under fliken ”Egna filer” hittar du de böcker och filer du lagt
på telefonen på annat sätt än via nedladdning i appen. Dessa
filer kan du exempelvis ha fått på en CD-skiva och laddat upp
till telefonen via en dator.
Meddelanden
Under denna flik får du meddelanden från Inläsningstjänst. Det kan vara meddelanden om
att din skolas abonnemang håller på att ta slut eller annan information. Du kan även se ditt
aktuella saldo här (gäller elevkonton). Denna funktion är dock inte i bruk än.
Söka efter böcker
För att fylla på din bokhylla med nya böcker från Inläsningstjänsts server använder du
sökfunktionen, det lilla förstoringsglaset uppe till höger på
bokylleskärmen. Här kan du söka efter en specifik bok med
hjälp av titel, ISBN-nr, författare osv. Vi rekommenderar att du
alltid använder bokens ISBN-nummer så att du kan vara säker
på att du hittat rätt version. När du hittat boken du vill lyssna
på trycker du på boken och väljer att lägga till den i din bokhylla. Som standard hamnar
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den då i bokhyllan i onlineläge, d.v.s. den streamas när du läser boken. Se avsnittet ”Ändra
böcker” för att se hur du gör för att spara boken lokalt på din enhet.

Bokläsningssidan
När du öppnar en bok får du se bokens innehåll på en skärm
som den till höger. Om det är en vanlig DAISY-bok ser du
bara rubrikerna, är det en full-text-DAISY ser du även texter
och bilder (observera att denna app-version inte återger bilder
på ett korrekt sätt). Här kan du navigera (bläddra i boken) på
olika sätt och lägga till bokmärken. Appen kommer ihåg var
du slutade läsa senast och börjar läsa därifrån nästa gång du
startar den. På denna skärm kan du dock inte klicka på en
rubrik för att hoppa dit, det görs med navigationsknapparna.
Här följer en beskrivning över de olika knapparna och
funktionerna i appen.
Föregående/Nästa: Dessa navigationsknappar
används när du vill bläddra på inställd
navigeringsnivå. Samma funktion får man av att
klicka på den högra respektive vänstra delen av
skärmen.
Upp/Ner: Här ändrar du navigeringsnivå. Det finns sex grundnivåer att välja
bland: nivå 1 (rubriknivå), nivå 2 (rubriknivå), fras, sida samt hoppa 2 minuter, 30
sekunder eller 5 sekunder.
Spela/Pausa: Denna knapp används för att spela och pausa i boken. Samma
funktion får man genom att klicka på mitten av skärmen.

Hastighet, navigering, bokmärken och sökfunktion
Det finns ett antal funktioner på bokläsningssidan (se bild till
höger).
Hastighet
Den första ikonen ställer in hastigheten på ljudboken. Du kan
både höja och sänka hastigheten.
Navigering
Den andra ikonen gör det möjligt att navigera mellan rubriker, sidnummer och bokmärken
i boken.
Bokmärken
Den tredje ikonen används för att skapa bokmärken.
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Sökning
Här söker du efter den bok du letar efter.

Ändra böcker
För att göra ändringar av vilka böcker som finns i din
bokhylla trycker du på knappen ”Ändra” överst till höger
när du är i bokhyllan. Trycker du på den knappen ändras
bokhyllan lite. Här väljer du vilken bok du vill ändra, och
trycker sedan på pilknappen högst upp. Då får du tre olika
valmöjligheter:
Ta bort från bokhyllan: Med detta val tar du bort
boken från bokhyllan. Du kan då inte läsa den mer.
Du kan alltid lägga till boken igen genom att söka
upp den och lägga tillbaka den i bokhyllan, se
avsnittet ”Söka efter böcker”.
Ladda ner kopia: Med detta val kan du säga åt
appen att ladda ner en bok som finns i din bokhylla
så att du har möjlighet att lyssna på den offline. En
del böcker är mycket stora och kan ta en liten stund
att ladda ner. Du kan lyssna på boken under tiden
den laddas ner. Om du har många böcker nedladdade i telefonen kan telefonens
minne ta slut. I så fall får du ta bort de nedladdade versionerna av några böcker för
att skapa utrymme. När boken väl är nedladdad ändras den lilla jordglobssymbolen
till en pil. Pilen är grå under nedladdningen men blir blå när boken är helt
nedladdad.
Ta bort nedladdad fil: Med detta val tar du bort den nedladdade versionen av
boken från din enhet (valet finns bara om boken är nedladdad). Boken ligger kvar i
bokhyllan men kan inte längre läsas om du inte är uppkopplad. På detta sätt sparar
du lagringsutrymme på din telefon/surfplatta.
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4 Inställningar
Det finns många inställningar som kan göras i
appen. Inställningarna göms under det lilla
kugghjulet i den övre menyraden.
Nedan följer en beskrivning av de olika
funktionerna.

Skärmutseende
Här kan du välja det visuella utseendet för
uppspelningen. Du kan ändra:
Typ (teckensnitt) - du kan välja mellan
Times, Arial och Courier
Storlek på typsnittet
Färg på typsnittet
Bakgrundsfärg i spelaren
Färg på textmarkeringen
Radavstånd - olika val av radavstånd från
0.75 till 3.0. Standardinställningen är 1.0.
Val mellan klickbara zoner eller
verktygsfält. Med klickbara zoner kan man klicka på skärmen för att backa och gå
framåt i boken i stället för att använda ikonerna i det nedre verktygsfältet.

Allmänt
Här kan du ändra många andra inställningar.
Användarinformation
I de två översta fälten kan du ändra användarnamn och lösenord för användaren. Om en
ny användare ska använda samma enhet ändrar du det här. Den nya användaren får då sin
egen bokhylla uppdaterad.

Du kan se adressen till servern, men inte ändra denna.
Du kan också välja om appen automatiskt ska logga in eller om användaren ska ange
användarnamn och lösenord varje gång appen startas.
Ladda ner böcker
Här kan du välja mellan olika alternativ för att ladda ner lokala kopior av böckerna. Vi har
tidigare beskrivit hur detta kan göras manuellt i avsnittet ”Ändra böcker”. Här kan man
bestämma att appen automatiskt ska ladda ner nya böcker.
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Sortera bokhyllan
Här har du möjlighet att välja hur bokhyllan sorteras.
Mobila nätverk

Appen är förinställd på att aldrig använda mobildata då det kan medföra extra kostnader
för användaren. Denna funktion finns tillgänglig om du vill lyssna på en bok (streama) utan
att behöva ladda hem den när du inte har tillgång till WiFi. WiFi används alltid i första
hand.
Tänk på att om du använder mobildata kan det medföra extra kostander hos din
mobiloperatör eller snabbare ta slut på din datakvot för månaden. Många böcker är mycket
stora.

