Οδηγίες Πρόσβασης στο περιεχόμενο των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Βήμα 1ο:
Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι στις υπηρεσίες του ΕΑΠ, μπορείτε να έχετε αυτόματη
πρόσβαση στο περιεχόμενο, ειδάλλως θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου θα πρέπει
να πληκτρολογήσετε τους προσωπικούς κωδικούς (Username & Password) που σας έχουν
χορηγηθεί από Τμήμα Μητρώου Φοιτητών για τη χρήση των υπηρεσιών του ΕΑΠ (portal)
Εικόνα 1

Εικόνα 1

Βήμα 2ο:
Από το σύνδεσμο της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία,
επισκέπτεστε το σύνδεσμο με τα ηλεκτρονικά βιβλία που έχει αγοράσει το ΕΑΠ. Εικόνα 2

Εικόνα 2

Βήμα 3ο:
Έπειτα κάνετε click στο εξής για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο
των ηλεκτρονικών βιβλίων που έχει αγοράσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εικόνα 3

Εικόνα 3

Βήμα 4ο: Ανοίγετε τη σελίδα με τα ηλεκτρονικά βιβλία που έχει αγοράσει το ΕΑΠ και
εντοπίζετε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει και επιλέγετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο του από
τη στήλη «Τίτλος» Εικόνα 4

Εικόνα 4

Βήμα 5ο:
Ανοίγετε τη σελίδα με την πρόσβαση στο περιεχόμενο του βιβλίου, όπου μπορείτε να το
κατεβάσετε ανά κεφάλαια. Εικόνα 5

Εικόνα 5

Οδηγίες πρόσβασης στην περίπτωση των αγορασμένων βιβλίων
μέσω EBSCO:
α) επιλέγετε το σύνδεσμο e-book Full text Εικόνα 1

Εικόνα 1

β) ανοίγετε τη σελίδα με την online πρόσβαση στο περιεχόμενο του βιβλίου, πλοηγήστε
στο περιεχόμενο με τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας του βιβλίου
στο κέντρο Εικόνα 2

Εικόνα 2

γ) εκτυπώνετε (και αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας) ή αποστέλλετε στο e-mail σας 60
σελίδες του βιβλίου κάνοντας κλικ στην επιλογή print (1) ή E-mail (2) αντιστοίχως (Εικόνα
3), έχετε δικαίωμα να εκτυπώνετε ή να αποστέλλετε στο e-mail σας 60 σελίδες ανά session
(ανά ημέρα)

Εικόνα 3

δ) επιλέγετε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε (1) και μετά κάνετε κλικ
στο Print pdf (2) (Εικόνα 4), αμέσως ανοίγει ένα pdf αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τις
σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή του pdf για
εκτύπωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας

Εικόνα 4

ε) επιλέγετε τον αριθμό των σελίδων που θέλετε να σας αποσταλούν στο e-mail σας (1),
μετά πληκτρολογείτε το e-mail σας στο αντίστοιχο πεδίο (2), κάνετε κλικ στο E-mail pdf (3)
(Εικόνα 5), σας αποστέλλεται μετά από λίγη ώρα το pdf κείμενο στο e-mail σας, ως
συνημμένο αρχείο.

Εικόνα 5

