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Om appen

ILTs app gör det möjligt för dig att lyssna på dina läromedel direkt i en iPhone eller iPad. Du
kan välja att streama boken över internet eller ladda ner hela boken lokalt på
telefonen/surfplattan. Appen fungerar både med Wi-Fi och mobila datanätverk (2G/3G/4G).
Använd gärna Wi-Fi eller ladda ner boken lokalt om ditt mobila datanätverk har låg
bandbredd och upplevs långsamt.
För att använda appen behöver du först ladda hem den till din iPhone/iPad. Detta görs via
AppStore. Sök efter appens namn Inläsningstjänst, tryck på bilden och välj Hämta. Appen är
gratis för alla att ladda ner men fungerar endast om din skola har ett abonnemang hos oss.

2 Logga in
1. Starta appen och tryck på Logga in.
2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
3. Om din skola eller kommun kopplat Google, Office 365
eller Skolfederation till vår tjänst kan du logga in genom
att klicka på någon av dessa knappar.

Användarnamn och lösenord har
du fått av ILT via mail eller via din lärare.
Det är samma lösenord som för ditt
konto på vår webb.

3 Bokhyllan
När appen startat kommer du till Bokhyllan. Här visas alla böcker som du eller din lärare har
lagt i din bokhylla. Om du inte har lagt några böcker i bokhyllan är listan tom. Varje gång du
startar appen uppdateras bokhyllan. Du kan ändra utseende på Bokhyllan genom att klicka
på knappen längst upp till höger.
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Söka efter böcker

För att fylla på din bokhylla använder du sökfunktionen. Här kan du söka efter en specifik
bok med hjälp av titel, ISBN-nr, författare osv. Klicka på hamburgermenyn uppe till
vänster och välj "Sök böcker".

Använd bokens ISBN-nummer så får du rätt version av boken.

När du hittat boken du söker efter trycker du på boken och välj Lägg i bokhyllan. Som
standard hamnar den i online-läge, d.v.s. den streamas när du lyssnar på boken. För att
lyssna på en bok trycker du på boken. Då kommer du till Spelaren och uppläsningen startar.

4 Lyssna
När du öppnar en bok i Spelaren ser du bokens innehåll. Om det är en vanlig ljudbok ser
du bara rubrikerna, är det en fulltextbok ser du även texter och bilder. Här kan du, ändra
uppläsningshastighet, navigera (bläddra i boken) på olika sätt, lägga till bokmärken och söka
i texten.

Appen kommer ihåg var du slutade lyssna senast och börjar läsa därifrån nästa gång du
startar den. Du kan trycka på en rubrik eller de inringade sidnumren för att hoppa dit. Du
kan även navigera i boken med hjälp av navigationsknapparna som du hittar längs ned på
sidan. Som standard startar appen med så kallad enkel navigering.
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Sidnummer/rubriker:
Bläddra direkt till en sida
eller rubrik.

Genom att trycka på
mening kan du välja
hur dubbelpilarna ska
navigera.
Dubbelpil vänster:
Bläddra bakåt

4.1

Playknappen: Starta/pausa
uppspelningen av boken.

Dubbelpil höger:
Bläddra framåt

Ställ in hastighet

Ställ in hastigheten på uppläsningen genom att snurra på hjulet. Du återställer
till normal hastighet genom att klicka på ”Bokens förvalda”.

4.2

Navigering

Du kan även navigera i bokens innehållsförteckning, bokens sidor samt
bokmärken. Du når dessa genom att klicka på navigationsknappen uppe till
höger på skärmen.
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Bokmärken

Om du vill skapa ett bokmärke i boken klickar du först på de tre prickarna längst upp till
höger. Där väljer du sedan ”Lägg till bokmärke”. Appen ger ett förslag på namn på
bokmärket hämtat från texten där du är i boken. Vill du ändra detta tar du bort texten och
skriver in en egen text.

Det finns även ett anteckningsfält där du kan skriva in en egen notering. Ett alternativ till att
skriva in text är att använda funktionen Ljudanteckning. Klicka på mikrofonen för att starta
inspelningen. När inspelningen är klar trycker du på stoppknappen och därefter Spara.

När du vill gå till ett bokmärke klickar du på navigeringsknappen uppe till höger och väljer
sedan Bokmärke längst ner till höger. Symbolerna i högerkanten visar att det finns
anteckningar och/eller en ljudanteckning. Om du vill radera ett bokmärke, tar du tag i
symbolen och drar till vänster. Klicka sedan på Radera.
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Symbolerna längst ut till höger visar att det finns anteckningar och ljudanteckningar.
Öppna dessa genom att klicka på

Observera att det utökade anteckningsfältet (Beskrivning) och Ljudanteckning endast
finns i appen och kommer inte att synas om du öppnar din bok i webbspelaren.

4.4

Sök i texten

Du kan söka efter innehåll i boken. Klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj Sök i
texten. Klicka på texten och du kommer direkt till det valda avsnittet i boken.

4.5

Lyssna offline

Ladda ner

Om du vill ladda ner boken till din iPhone/iPad trycker du på bokens menyknapp. När du
trycker på Ladda ner får du information om hur mycket utrymme boken kommer att ta upp.
Du kan lyssna på boken under tiden den laddas ner. När nedladdningen är klar ser du en
svart pil under bokens menyknapp.
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Ta bort

Har du inte längre behov av att ha boken nedladdad eller börjar få ont om plats på ditt
minneskort kan du ta bort den. Boken försvinner inte ifrån din bokhylla, men nästa gång du
vill lyssna på boken krävs det att du har anslutning till internet. Klicka på bokens menyknapp
och välj Ta bort nedladdad bok.

Ta bort från bokhyllan

Vill du inte längre ha kvar din bok i bokhyllan kan du ta bort den helt. Om du laddat ner
boken till ditt minneskort försvinner även nedladdade filer när du väljer Återlämna bok.

5 Inställningar
Inställningarna hittar du genom att klicka på hamburgermenyn uppe till vänster i bokhyllan.
Om du är inne i en bok kommer du åt inställningarna genom att klicka på bokens
menyknapp.
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Under Inställningar bestämmer du hur du vill sortera böckerna i din bokhylla. Du kan också
ändra utseende på text i form av typsnitt och färg m.m.
Med klickbara zooner kan man trycka på skärmen för att backa och gå framåt i boken
istället för att använda navigeringsknapparna längst ner på skärmen. Längst ner kan du då
slå av och på Mobildata.

5.1

Logga ut / byta användare

Gå till Bokhyllan för att logga ut eller byta användare. Klicka på hamburgermenyn uppe till
vänster och välj Logga ut.
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Insomningsläge

Aktivera Insomningsläget genom att klicka på hamburgermenyn uppe till vänster, välj
insomningsläge. Du kan välja mellan fyra fasta tider eller en valfri tid genom att snurra på
hjulet. Du hittar även insomningsläget inne i en bok om du klickar på bokens menyknapp.

6. Support och hjälp
Vår kundsupport kan du ringa måndag till fredag mellan 8.00 och 16.30. Övriga tider kan du
maila oss, vi svarar så fort vi kan.
Telefon: 08 – 556 115 50
Epost: kundsupport@inlasningstjanst.se
Du hittar fler filmer och guider som hjälper dig på vägen på
www.inlasningstjanst.se/kundsupport.
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