לרכישת עותק דיגיטלי -הגולות של איציק
מקווה שמכירת הגרסה הדיגיטלית תאפשר בהקדם תקציב להפקת גרסה פיזית.
עם רכישת העותק הדיגיטלי ובאדיבות הוצאת סגול הסבר
איך קוראים בספר האלקטרוני לאחר ביצוע הרכישה?
לאחר שבצעת רכישה של הספר האלקטרוני ,והקובץ נשלח אליך במייל ,כל מה
שנותר הוא לפתוח אותו במחשב ,בטאבלט או בסמארטפון .פתיחת הקובץ
נעשית תמיד בעזרת אפליקציה המיועדת לקריאת ספרים אלקטרוניים .כל
אפליקציה כזו תשמש גם כספרייה ,בתוכה נשמרים כל הספרים האלקטרוניים
שברשותכם .להלן הסבר על פתיחת הקובץ בכל סוג מכשיר:
במחשב:
ראשית ,יש לשמור את הקובץ שנשלח במייל ,בתיקייה ייעודית או על שולחן העבודה .לפתיחת קובץ הספר
מומלץ להשתמש בדפדפן כרום .נכנסים לגוגל ,מחפשים את המילה  ,readiumשזהו תוסף לדפדפן הכרום.
תוסף זה הוא בעצם אפליקציה לקריאת ספרים אלקטרוניים .מתקינים ופותחים אותה.
ניתן להתקין אפליקציות נוספות לקריאת ספרים אלקטרוניים .ה"רידיום" היא המומלצת ביותר .אפליקציית
"רידיום" היא בעצם ספרייה .כל מה שנותר הוא לייבא את הקובץ לתוך הספרייה ומשם לפתוח ולקרוא את
הספר.
בכדי לייבא את הקובץ מהיכן שנשמר יש ללחוץ ב"רידיום" על כפתור הפלוס ( )+שבלחיצה עליו נפתחת חלונית
"הוסף לספרייה" ( .)add to libraryעם אפשרות "בחר קובץ" בוחרים את הקובץ ששמרנו ,ומוסיפים אותו על ידי
לחיצה על "פתח".
קובץ הספר מתווסף לספריית ה"רידיום" ומיד נפתח אוטומטית כאשר רואים את עטיפת הספר שרכשתם .קליק
אחד על עטיפת הספר פותחת אותו לקריאה .כל מה שנותר הוא לדפדף בעזרת החיצים ולקרוא להנאתכם.
ניתן להיכנס להגדרות (בלחיצה על גלגל השיניים המופיע למעלה בצד) ולשנות את הגדרות הקריאה ,כמו למשל
להגדיל או להקטין את הגופן ,לשנות את פריסת העמוד מבודד לכפולת עמודים ,לשנות את צבע רקע העמוד וכו'
בטאבלט או בסמארטפון מבוסס אנדרואיד:
ראשית ,יש להתקין בטאבלט אפליקציה לקריאת ספרים אלקטרוניים .במידה ועדיין אין לכם כזאת .נכנסים לגוגל
פליי ( )google playחנות האפליקציות של גוגל ,מחפשים ומורידים את האפליקציה – החינמיתhelicon books :
.
לאחר שהאפליקציה הותקנה בטאבלט ,נכנסים למייל שלכם (לתוכנת הדואר) ופותחים את המייל המכיל את
קובץ הספר שנשלח אליכם .לוחצים "פתח" ונפתחת חלונית המבקשת לדעת באיזו אפליקציה לפתוח את הקובץ.
בוחרים ב  ,helicon books -ולאחר אישור הספר נפתח .קובץ הספר נשמר אוטומטית בספרייה שלכם שבתוך
אפליקציית הליקון בוקס .ניתן להיכנס להגדרות ולשנות גודל גופן ,צבע רקע וכו' .במכשירים מבוססי אנדרואיד
ניתן להוריד אפליקציות נוספות לקריאת ספרים אלקטרוניים כגון gitden reader :או . pubtree
באייפד ,אייפון או אייפוד:
ברוב המכשירים של חברת "אפל" כבר מותקנת האפליקציה לקריאת ספרים –  . ibooksאם אינה מופיעה
במכשיר שלכם ,ניתן להוריד אותה בחינם באפסטור ( .)AppStoreלאחר שהאפליקציה הותקנה ניתן לפתוח את
הספר האלקטרוני שלכם .לשם כך נכנסים למייל שלכם (לתוכנת הדואר) ופותחים את המייל המכיל את קובץ
הספר שנשלח אליכם .לוחצים על "פתח" והקובץ יפתח אוטומטית באפליקציית  . ibooksבמידה וזה לא קורה
באופן אוטומטי ,יש לבחור מכל האפשרויות המוצעות באפליקציה זו.

