Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen.
Hantering.
För att en nedladdning från TPB katalogen direkt till minneskortet ska lyckas måste det
finnas en mapp på minneskortet. Och för att kortet ska fungera i alla Daisy
minneskortspelare ska mappen kallas $VRDTB. Detta står för Victor Reader Digital
Talking Book. Om man alltid laddar böckerna i denna mapp behöver man inte veta vilken
modell av spelare låntagaren har.

Skapa mapp på minneskortet.
Alla Daisy spelare använder sig av typen SD minneskort och för att kunna hantera denna
typ av kort ska man ha en minneskort läsare som klarar SD kort.
Sätt in kortet i kortläsaren och sedan kortläsaren i datorns USB port.
Öppna sedan utforskaren på datorn. (Winknapp+E) Du kommer att få upp en liknande
bild som nedan men beteckningen för kortet kan variera: i detta fall heter den flyttbar
disk (G:)
1. Skapa mapp.

1 A. Markera den
flyttbara enheten som är
lika med kortet.

1 B. Klicka på Arkiv
välj Nytt och sedan
mapp.

En mapp skapas som heter Ny mapp.
2. Döp om mapp.

2 A. Högerklicka här
och välj Byt namn.
Skriv $VRDTB och
tryck Enter.
2 B. Nu ska mappen
ha bytt namn till
$VRDTB.

Genom att aldrig ta bort denna mapp utan enbart rensa innehållet i mappen när kortet
kommer från låntagaren behöver man inte göra moment 1 och 2 mer än en gång per kort.
Nu återstår bara att märka upp kortet samt katalogisera detta. Det finns speciellt
framtagna minneskortfodral för postdistribution av Daisyböcker som kan köpas via
Stadsbiblioteket Göteborg eller Skövde Bibliotek.
Dags att ladda från TPB.

Ladda Daisyböcker på minneskort från TPB.
Gå till TPB katalogen: http://katalog.tpb.se

Välj sökmetod.

Sök på de uppgifter du
har om boken.
Tips medieform ska
alltid vara Daisy
talbok
Klicka på sök.

Klicka på lägg till titel i
nedladdningslistan för de
titlar du vill ladda ner.
Gör en ny sökning om du
önskar ytterligare böcker.

Efter att du lagt till
önskade böcker finns det
3 valfria ställen där
länken nedladdningslista
finns. Klicka på någon
av dem.

Här finns det fyra olika nedladdningsalternativ. För att Bokhämtaren ska fungera måste
man ha Java 5 eller senare installerat. Finns inte Java på datorn, kontakta er IT-avdelning.

Här finns
de titlar
vi lagt i
listan
Det här
alternativet
ska alltid
användas
om man
laddar
minneskort

Ladda ned

Logga in med ert
användarnamn och lösen.
OBS ! Det är samma som
ni tidigare använde för att
logga in till TPB s digitala
arkiv.

Om ni har Java installerat kommer denna bild upp.

Om du har Java installerat men bilden ändå inte kommer upp kan det bero på att
brandväggarna i din dator inte vill släppa igenom programmet Bokhämtaren. I dessa fall
dyker det ofta upp någon typ av varning eller fråga. Det kan se olika ut beroende på
vilken webbläsare du använder.
I Explorer får man denna fråga:

Klicka på den gula listen och välj Hämta filen…
Nu ska Java-bilden dyka upp.
Därefter startas Bokhämtaren. Även här kan det variera mellan webbläsare hur det går
till. I vissa fall lägger sig Bokhämtaren framför webbläsaren, i andra fall bakom. Ser man
inte att Bokhämtaren öppnas kan man kolla om den syns i den blå listen längst ner på
skärmen (brevid Startmeny-knappen).

Syns inte
Bokhämtaren
någonstans på
skärmen…

… så kan den ligga
här nere. Klicka då
på Bokhämtaren så
dyker den upp.

Därefter den här bilden:

Klicka på
Flyttbar disk
och markera
mappen
$VRDTB
klicka OK.

Böckerna laddas nu ner till minneskortet och mappen $VRDTB, som vi skapade tidigare.

Efter att nedladdningen är klar kan du kontrollera att böckerna verkligen finns på kortet
genom att dubbelklicka på någon av titlarna i Bokhämtaren.

Kortets
enhets
betckning

Mappen
som alltid
ska
finnas på
kortet

Bokens helt
unika
mappnamn,
Kan variera
mellan Cxx eller
bokens titel.

När kortet kommer tillbaka från låntagaren raderar man alltså undermapparna men inte
$VRDTB.
I detta fallet C10249.
Detta gör du genom utforskaren (winknapp+e)

Lycka till.

