Manual iLEIO
Introdução
O iLEIO é uma plataforma, online, de leitura e armazenagem de ebooks.
A plataforma iLEIO além do leitor de ebooks inclui também uma rede de
livrarias e bibliotecas permitindo assim que crie a sua biblioteca digital
pessoal na qual pode incluir ebooks de varias proveniências:




ebooks adquiridos na rede iLEIO
ebooks requisitados a bibliotecas da rede iLEIO
ebooks submetidos , a partir do seu computador

Apesar de o iLEIO ter uma utilização fácil e intuitiva no entanto,
sugerimos a leitura prévia deste brevíssimo manual para que possa
rapidamente usufruir de todas as vantagens da sua biblioteca digital
online.

Benefícios do iLEIO
Não requer a instalação de programas informáticos. A leitura é feita
diretamente no seu navegador (browser)
O iLEIO foi testado nas últimas versões dos seguintes browsers:
 Chrome (http://www.google.com/intl/pt-PT/chrome/ )
 Firefox ( http://www.mozilla.org/pt-PT/firefox/new/ )
 Opera (http://www.opera.com/pt )
 Safari (http://support.apple.com/kb/dl1531 )
Por favor, certifique-se que têm instalada a ultima versão do
Browser , para melhorar o desempenho e tornar a leitura dos
ebooks mais agradável.

Flexibilidade
Pode ler os seus ebooks em qualquer equipamento :PC, Apple,
telemóveis, tablet e na esmagadora maioria de “ebook readers”
desde que tenham instalado um navegador (browser).

Conveniência
Os ebooks podem ser lidos online ou offline. Para ler o seu ebook
offline, basta selecionar , na sua biblioteca pessoal e enquanto está
online, os ebooks que deseja ler em offline .

Abertura de conta
O primeiro passo na utilização do iLEIO é a abertura de uma conta, que
é totalmente gratuita e não têm despesas de manutenção
Na página de entrada do iLEIO ( http://www.ileio.com ) está disponível a
opção de criação de nova conta
A abertura da conta iLEIO demora cerca de 1 minuto e só necessita de
um endereço de email (válido e que tenha acesso) e que defina uma
senha / palavra chave

Componentes do iLEIO
Após a credenciação (login) a plataforma disponibiliza todos os serviços
necessários para que possa:
 gerir a biblioteca ,
 ler ebooks
 editar os seus dados pessoais
 submeter ebooks, a partir do seu computador

Componentes iLEIO : livrarias e bibliotecas
A rede de librarias e bibliotecas iLEIO são disponibilizadas no site
http://www.lusoteca.pt .

No site LUSOTECA .pt :





Os ebooks são disponibilizados em regimes de “Aluguer” ou
“Compra” de acordo com as condições especificadas pelo Editor
No caso das bibliotecas as condições do empréstimo (Requisição)
são especificadas pelas bibliotecas
Uma vez formalizados todos os requisitos da compra, aluguer ou
requisição, o ebook é automaticamente colocado na sua biblioteca
pessoal e na prateira correspondente: adquiridos ou requisitados

Componentes iLEIO: submeter ebooks
Além das 3 opções mencionadas no parágrafo anterior – comprar,
alugar ou requisitar ebooks – o iLEIO disponibiliza uma 4ª opção:
adicionar (submeter) ebooks a partir do seu computador.
Para submeter ebooks selecione a opção “Submeter ebooks “ e terá de
imediato disponibilizada a página de submissão.
 A submissão de ebooks só pode ser feita enquanto estiver online
 São permitidos ebooks nos formatos ePUB e PDFs.
 Uma vez submetido, o ebook fica de imediato disponível na
prateleira “Submetidos” da sua biblioteca pessoal.

Componentes iLEIO : leitura dos ebooks
O procedimento para a leitura dos ebooks é o mesmo
independentemente da prateleira digital onde se encontra o ebook que
vai ler.
Após selecionar o ebook que deseja ler pode passar de imediato à
leitura online:

Para poder ler um ebook leitura offline por favor siga os passos
indicados no próximo paragrafo
Para selecionar um ebook para leitura offline é necessário que esteja
online .
Para poder ler ebooks offline por favor siga os seguintes passos :

Uma vez selecionado “Ler” o iLEIO disponibilizada o leitor
independentemente se o ebook é:
 Adquirido
 Requisitado
 Submetido
Ou se está a ler:
 Online ou
 Offline
No parágrafo seguinte mostramos o leitor e as funcionalidades
disponibilizadas

Para mais informações ou ajuda sobre a iLEIO
por favor envie email para:
ileio@ileio.com
Obrigado por preferir o iLEIO

