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УПАТСТВО ЗА ЧИТАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИЗДАНИЈА
Доколку имате купено електронски изданија од списанието ЕМИТЕР или од книгите и
брошурите, тогаш по примањето на потврдата за Вашата уплата вашите електронски изданија
веднаш ќе бидат депонирани во секцијата “Моја е-библиотека“ во рамките на Вашиот профил. За да
пристапите до нив и да ги читате следете ги следните чекори:
Прво треба да се најавите во нашата е-продавница со впишување на Вашата e-mail адреса и
лозинка во соодветните полиња од рамката “Најава“ и кликнување на копчето “Најави се“. По
успешното најавување, следен чекор е да пристапите во менито “Профил“ како што е прикажано на
долната слика.

Изгледот на менито “Профил“ е претставен на следната слика.
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Со кликање на иконата “Моја е-библиотека“ ќе бидат прикажани сите електронски изданија
кои до тој момент ги имате купено од нашата е-Продавница како што е прикажано на следната слика.

Со лев клик на сликичката од насловната страница (или на насловот) се отвара избраното
електронско издание кое сакате да го читате како што е прикажано на следната слика.
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Електронското издание е во форма на т.н. флипбук и за негово читање се користи апликација
наречена Флипбук читач (Flipbook Reader). Оваа апликација е вградена на нашата е-продавница и
Вие немате потреба од никакви дополнителни инсталирања.
Според изгледот и командите Флипбук читачите се слични со другите читачи (на пример, со
PDF читачите), а нивното користење е интуитивно при што се користат стандардни алатки за
навигација и зумирање. Исто така, и иконите за тие алатки се со стандарден дизајн. И флипбук
читачот кој го користи ЕМИТЕР за читање на своите електонски изданија е стандардизиран, а со тоа
лесен и едноставен за користење. Сигурни сме дека брзо ќе го прифатите и ќе се привикнете на него.
Една од алатките на нашиот флипбук читач е посветена на запознавање со имињата, односно
функциите на сите алатки кои стојат на располагање во долниот дел на екранот. Тоа е алатката
“Прикажи помош“. Со нејзино активирање се прикажува слика слична на следнава:

Со мало истражување по алатките многу лесно ќе ја усвоите функцијата и примената на
секоја алатка. Ние во оваа прилика ќе се задржиме само на две најчесто користени алатки за
навигација и зумирање. Тоа се алатките “Зголеми“ и “Изглед на книгата“.

Алатка “Зголеми“
Оваа алатка се повикува со притискање на нејзината икона во алатникот или со двоклик врз
страницата. Тогаш на горната десна страна се појавува “пливачки“ алатник за зумирање и навигација.
Тој пливачки алатник е прикажан на следнава слика.
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Иконите од алатките се стандардни и јасни и нема потреба од нивно подетално објаснување.
Со мала проба и експериментирање лесно ќе го усвоите нивното користење кое набрзо преминува во
рутина. Потребно е да се знае дека со двоклик врз страницата се излегува од оваа алатка и се
враќаме на основниот приказ. Доколку имаме потреба повторно да ја повикаме истава алатка (да
зумираме), тоа го правиме исто така со двоклик врз страницата, при што се добива зголемување како
претходно наместеното т.е. нема потреба од повторно нагодување на параметрите.

Алатка “Изглед на книгата“
Оваа алатка се повикува со притискање на соодветната икона при што во горниот лев агол на
мониторот ќе се појави дополнително пливачко мени со алатки. Изгледот на овај алатник е прикажан
на сликата подолу.

Се разбира, исто како и со претходниот пливачки алатник, и овој се поместува низ мониторот
на место каде не смета. Алатките се стандардни и едноставни за користење.
* * *
Убедени сме дека брзо и лесно ќе се привикнете на нашиот флипбук читач. Ви посакуваме
пријатно поминати моменти со нашите електронски изданија.
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