
Lage snarvei: 

Iphone (Safari): 

Gå til den siden du ønsker å opprette snarveien  

(knappen) til. 

Nederst i Safarivinduet har du et ikon som er en pil som peker 

opp/ut av en boks. 

Gå inn på denne og få flere valg, blant annet valget  

Legg til på Hjem-skjerm. 

Velg Legg til på Hjem-skjerm og se at du har fått en snarvei-

knapp på startsiden på mobilen din. 

Android (Standard): 

Gå til den siden du ønsker å opprette snarveien  

(knappen) til. 

Tap på venstre telefonknapp, så du får opp en verktøymeny. 

Velg Ny snarvei. 

Du vil se at det har lagt seg en knapp på startsiden på mobilen 

din. 

Android (Chrome): 

Gå til den siden du ønsker å opprette snarveien (knappen) til. 

Tap på venstre telefonknapp, så du får opp en verktøymeny. 

Velg Legg til på startsiden. 

Du vil se at det har lagt seg en knapp på startsiden på  

mobilen din. 

Windows Phone: 

Åpne en nettside i nettleseren. 

Trykk Mer-knappen, det vil si knappen med de tre prikkene. 

Trykk Fest til start. 

 

Mobilweb 



 

eBokBib er et system som kan brukes på enheter som bruker  

Android og iOS. 

  

For å komme igang: 

•           Last ned appen eBokBib fra App store eller Google play. 

•           Logg inn med lånenummer og pinkode. (Kontakt et bibliotek i  

   Agder dersom du mangler lånekort og/eller pinkode) 

•           Lån bøker. 

  

Lånetid er 3 uker. Du kan levere tilbake boka når du ønsker,  

eller den forsvinner av seg selv etter 3 uker. 

  

Du kan også låne og høre lydbøker i appen. Salg av lydbøker til bibliotek 

i Norge starter opp i nær framtid. Utvalget er foreløpig lite,  

men vi bygger opp samlingen, etterhvert som flere titler  

kommer i salg til bibliotek. 

  

Mer informasjon, instruksjonsfilm og oversikt over ofte stilte spørsmål 

på ebokbib.no.  

  

Vi gjør oppmerksom på at reserveringer som er lagt inn via biblio-
tek24.no / BS weblån-appen ikke blir med over i nytt system. 

  

Ønsker du kontakt med oss? Stikk innom et av bibliotekene i Agder, 

eller still spørsmål til E-lån Agder på Facebook.  eBokBib har 

også en konto på Twitter som drives av systemleverandøren.  

 

MOBILWEB OG LÅNEKORT PÅ MOBILEN 

Hvordan komme i gang? 

Gå inn på http://www.lillesand.kommune.no/folkebibliotek og velg 

Låne bøker i venstre menyen. Hvis du ikke da får opp 1. bilde som 

ses under her, gå til bunnen av siden og velg mobilversjon. Følg 

ellers instruksjonene som under her: 

 

Hvordan lagre lånekort på startsiden, se siste side i denne folderen 

https://itunes.apple.com/no/app/ebokbib/id608337963?l=nb&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=biblioteksystemer.android.ebokbib
http://ebokbib.no/
https://www.facebook.com/elaanagder/
https://twitter.com/eBokBib
http://www.lillesand.kommune.no/folkebibliotek

