E-Books downloaden op uw iPad
ePortal en Adobe Digital Editions
We gaan ervan uit dat u al gebruik maakt van de ePortal van de bibliotheek, dus u hebt al een login
voor de ePortal. Ook hebt u Adobe Digital Editions op uw Mac of PC staan, en een ADE account
aangemaakt.
eBooks downloaden uit de bibliotheek ePortal
Stap 1: Download een boek uit de ePortal.
 Ga naar de ePortal op: http://www.netlibrary.com
 Log in met uw ePortal-account, zoek een leuk eBook, kies 'Toon Details' en vervolgens 'Leen
& Download dit eBook'
 De website vraagt of u het eBook wilt openen of opslaan. Kies voor 'openen'
Na bevestiging wordt het geopend in ADE. Het eBook wordt opgeslagen op uw computer. Je kunt de
verbinding met de ePortal nu afsluiten.
'Bluefire Reader' app
Om eBooks uit de ePortal te kunnen lezen moet u de gratis 'Bluefire Reader' app installeren op uw
iPad.
Overigens, ook om gekochte eBooks van bijv. Bol.com, ebook.nl of Selexyz op de
iPad te kunnen lezen, is de 'Bluefire Reader' app handig. Alle eBooks die beveiligd zijn
met Adobe DRM kunt u zo lezen op uw iPad.

Vooraf en eenmalig:



Ga naar de Appstore in iTunes, zoek de Bluefire Reader app en installeer deze op de iPad.
Start de Bluefire Reader app en vul de gegevens van uw ADE account in. (Adobe ID)

Dropbox App
Importeren via Dropbox werkt bij de iPad gemakkelijker en je beschikt meteen over
gratis online kopieën (tot 2GB).







Maak een Dropbox account aan (www.dropbox.com) en installeer vervolgens Dropbox op de
computer en de gratis dropbox app op de iPad.
Hierna kopieer je eenvoudig de ePub-bestanden of PDF bestanden (dus niet de acsm file)
naar een aangemaakte map binnen de Dropboxfolder op de PC.
Dan staan je boeken online bij Dropbox en worden ze
na aanklikken binnen de Dropbox-app op je iPad
opgehaald.
Dropbox geeft aan dat het bestand niet gelezen kan
worden.
Met de pijltjestoets in de rechterbovenhoek via de
keuze ‘open in’ kopiëren je het ebook naar de eigen
bestandsmap van Bluefire die het bestand wel kan
lezen (zie afbeelding).

