Välkommen som kund hos Celia!
Du har anslutit dig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på högskolebiblioteket. Nedan finns råd
om hur du använder tjänsten.

Använd dina koder
• Du har fått två separata e-postmeddelanden som innehåller koder för att låna och
lyssna.
• Rubrikerna i meddelandena är Celianet-koder och Pratsam Reader-koder.
• Om du inte hittar meddelandena eller om det var ett tag sedan meddelandet skickades,
kan du beställa båda koderna på nytt på adressen:
https://www.celianet.fi/sv/anvisningar/

Installera appen Pratsam Reader
• Om du lånar och lyssnar på talböcker på mobilen eller surfplattan, installera appen
Pratsam Reader.
• Anvisningar för att börja finns på sidan:
https://www.celianet.fi/sv/anvisningar/lyssning-i-appen/

Läs mer om Celianet
• Öppna Celianet på adressen www.celianet.fi/sv/
• Du kan söka i Celianet med bokens eller författarens namn eller med en sökterm i
ämnet.
• När du hittar något som du vill låna, logga in med dina Celianet-koder.
• Du kan låna böcker på Celianet så att de går direkt till appen.
• Om du lyssnar på böcker i webbläsaren och inte med en app,
välj lånealternativet Lyssna på Celianet
• Mer anvisningar på sidan:
https://www.celianet.fi/sv/anvisningar/lyssning-i-celianet/

Behöver du en kursbok eller ett verk som källa för din avhandling?
• En högskolestuderande kan lämna in ett anskaffningsförslag till Celia om en kursbok
eller ett verk som behövs som källa för att göra en avhandling
• Innan du lämnar ett förslag, kontrollera:
o om boken redan finns i Celias urval
o om boken finns som e-bok i ditt lokala bibliotek och om man kan lyssna på eboken med ett läsprogram eller en app. Information om hjälpmedel för att lyssna:
https://www.celianet.fi/sv/anvisningar/tillgangliga-bocker-forstudier/hjalpmedel-for-att-lyssna-och-lasa/

• Celia producerar boken utifrån ett anskaffningsförslag endast om boken inte finns i
tillgänglig form någon annanstans
• Celias produktionstid för böcker är 3 månader
• Böckerna görs huvudsakligen med talsyntes som Daisy Trio-böcker, där text och bilder
syns på skärmen. Efter övervägande kan man också producera en elektronisk bok eller
tjänsten Luetus för en studerande med synnedsättning.
• Mer information om hur man lämnar ett anskaffningsförslag och en länk till blanketten
för anskaffningsförslag:
https://www.celianet.fi/sv/anvisningar/tillgangliga-bocker-for-studier/bestallning-avkursbocker/
Vid frågor vänligen kontakta ditt högskolebibliotek.
Du kan också kontakta Celias kundtjänst tjanster@celia.fi.

