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• Online přístup k odborným e-knihám jako standard
• Poptávka po offline kopiích roste (kompatibilita čteček, podporované formáty, 

technické limity čteček)
• Optimální varianta: využití mobilních zařízení pro online a offline (speciální 

aplikace poskytované vydavateli) 

Online vs. offline přístup k e-knihám? 



1) Pew Internet & American Life Project  (March 2012)

2) ebrary’s 2011 Global Student E-book Survey  

3) ebrary’s Download Survey

• „Chytré telefony“ dominantním produktem na trhu mobilních telefonů (1)
• Počet lidí v USA vlastnících tablety nebo čtečky e-knih se zdvojnásobil (19 % 

v roce 2011) (1)
• 86 a 60 % respondentů považuje možnost ukládat e-knihy na počítač, resp. 

mobilní zařízení za „velmi důležité“ (2)
• (Akademičtí) knihovníci řadí iPad na první místo mezi zařízeními vhodnými 

pro offline přístup, čtečky jsou nejlépe na 5. místě (3)

Proč mobilní přístup?



• Funkčně odpovídají nástrojů pro online přístup
• Verze 1.2 (28. 4. 2012) – iPhone, iPad, iPod Touch 

(iOS 4.3)
Online a offline čtení e-knih

• Snadné stahování kopií e-knih 
• Přihlášení do osobního účtu ebrary pomocí 

hesla do Facebooku
• Jednoduché i pokročilé vyhledávání
• Navigační nástroje
• Obsah e-knih s indikací relevance
• Kopírování a vkládání textu s citací (offline)   
• Nastavení varování pro max. velikost souboru
• Import dokumentů z jiných zdrojů
• Verze v angličtině a španělštině 

Charakteristika aplikace pro iOS od ebrary



Lze vybírat z bohatého obsahu ebrary

Academic Complete
• Polytematická kolekce 75 000 e-knih
• Předplatné
• Online i offline přístup současně
• Každoročně se počet e-knih zvýší o min. 10 procent
• Optimální poměr cena/obsah
• DASH!

Nákup
• 300 000 e-knih od renomovaných vydavatelů
• Vytváření vlastní kolekce
• Trvalý přístup



Vyhledávání 
v online režimu



Obsah vybrané
e-knihy

                                            iPad



Možnost „vrátit“ e-knihu 
(a umožnit přístup 
dalšímu zájemci)

                                            iPad



Offline kopie

                                            iPad



Informace 
o offline kopii

                                            iPad



Vyhledávání 
v online režimu

Vyhledávání 
v offline režimu

                                            iPhone



Děkuji za pozornost.
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