sBORROWna

STRUČNÝ MANUÁL
pro práci se sBORROWnou

sBORROWna je online knihovna, která je dostupná v aplikaci pro čtení odborných e-knih – Smarteca
(https://www.smarteca.cz/). K dispozici je také jako mobilní aplikace pro tablety či chytré telefony.
Naleznete ji v Google Play i v AppStore.
S touto novou službou si půjčíte balíček elektronických knih na celý rok. Knihy budou průběžně aktualizovány
a balíček doplňován o nové tituly. S texty v knihách je možné aktivně pracovat a informace jednoduše
a dle potřeby sdílet s kolegy.
Balíček obsahuje 10 publikací, bude průběžně rozšiřován o nové tituly z nakladatelství WoltersKluwer,
později z jiných nakladatelství.
Jeden balíček obsahuje přístup pro 5 osob za ﬁxní cenu 1111 Kč včetně DPH na jeden rok.
Balíček je určen pro školní psychology, výchovné poradce, metodiky prevence a učitele.
Do sBORROWny se přihlašujete e-mailem a heslem, přihlašovací údaje jsou stejné jako na našem e-shopu.
Pokud si nepamatujete heslo, můžete si je nechat poslat e-mailem ze stránky
https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zapomenute-heslo

Když si musíte být jistí

Pro přístup k jednotlivým dokumentům v rámci kolekce sBORROWna klikněte na tlačítko Všechny dokumenty kolekce.

Pro vyhledávání ve sBORROWně slouží fulltextové vyhledávání vpravo nahoře. Zde sBORROWna vyhledává ve všech textech
dokumentů, které máte ve své knihovně. Jste-li uvnitř dokumentu, fulltext vyhledává pouze v textu publikace.

Sekce sBORROWny:
Všechny knihy, které máte k dispozici. S knihami můžete pracovat.

Výstřižky z textů knih, které jste vytvořili při čtení; můžete si zde vytvářet vlastní složky a do nich výstřižky
umisťovat. Zároveň lze tyto výstřižky sdílet prostřednictvím e-mailu.

Seznam poznámek v dokumentech, které jste vytvořili při čtení. Může se jednat o zvýraznění textu, anotované
zvýraznění textu (poznámka) nebo výstřižek, který je zároveň umístěn i v sekci moje dokumenty.

Publikace, které jste označili jako oblíbené.

Publikace, které jste vložili do archivu.

Možnosti nastavení:
Ofﬂine režim – Chcete-li si publikace číst i bez připojení k internetu, zvolte možnost Nastavení / Vytvořit ofﬂine verzi.
Publikace, které jste nahráli do ofﬂine verze, si zobrazíte po kliknutí na ikonu Jen ofﬂine publikace.
Pozor! Pokud máte zapnutý ﬁltr Jen ofﬂine publikace, nezobrazují se publikace, které nemáte do ofﬂine verze nahrány.
Tzn. pro jejich zobrazení je nutné ﬁltr Jen ofﬂine publikace vypnout.
Přidat/odebrat z oblíbených – Přidá nebo odebere publikaci ze sekce Moje oblíbené položky (Nastavení – Přidat
k oblíbeným / Odebrat z oblíbených).
Přidat/odebrat z archivu – Přidá nebo odebere publikaci ze sekce Můj archiv.
Úplně smazat – Odebere publikaci z Vašeho účtu.

Vytváření osobních položek v textu knihu:
Tuto funkci lze v textu knihy aktivovat tak, že si myší označíte vybraný text a z kontextové nabídky vyberete jednu z možností:
Zvýraznit vybraný text – Můžete si zvolit barvu zvýraznění. Zvýraznění text poté najdete v dané publikaci.
Přidat poznámku – Vložení vlastního textu k označené části textu. Poznámku poté najdete jak v dané publikaci,
tak zároveň v sekci Moje poznámky.
Složka – Vložení výstřižku do sekce Moje dokumenty a zároveň Moje poznámky.
Kopírovat – Zkopírování vybraného obsahu do paměti počítače. Pomocí klávesy CTRL-V je možné zkopírovaný text
vložit do libovolného textového editoru mimo aplikaci sBORROWna.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: smarteca@wolterskluwer.com.

Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového Nádraží 10, 130 00 Praha 3
tel: 246 040 400 / e-mail: obchod@wolterskluwer.cz

