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UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Flexibooks – univerzální čtečka pro e-knihy
Aplikace Flexibooks umožňuje oproti jiným čtečkám
čtení nejen klasických e-knih ve formátu PDF, ale
také unikátních interaktivních učebnic s velkým
množstvím přidaného materiálu, jako jsou například
videa, animace, audionahrávky, rozšiřující dokumenty.
Aplikace Flexibooks tak otevírá dveře do světa
nejmodernějších vzdělávacích materiálů.

e-knihy Flexibooks mají vlastní specializovaný
e-shop http://flexibooks.cz/,
kde můžete:
5 kupovat pro sebe,
5 kupovat pro další uživatele formou poukazů,
5 vypůjčit si titul na 31 dní.

Tuto kombinaci v současnosti jiný e-shop nenabízí!

Pro nakupování e-knih Flexibooks je třeba provést v e-shopu Flexibooks.cz základní registraci. V účtu následně
uvidíte všechny svoje zakoupené a vypůjčené knihy, budete zde spravovat zařízení, do kterých máte knihy stažené,
a hlavně se pomocí týchž přihlašovacích údajů přihlásíte do čtečky Flexibooks.
Každou knihu Flexibooks si můžete v rámci zakoupené licence stáhnout až do 4 zařízení.
Uživatelská licence Flexibooks

je dostupná pro zařízení s operačním systémem Microsoft Windows, Apple iOS nebo
Google Android. Obsahuje e-knihu Flexibooks.

Žákovská licence Flexibooks

je dostupná pro zařízení s operačním systémem Microsoft Windows, Apple iOS nebo
Google Android. Obsahuje i-učebnici Flexibooks s přidanými multimédii.

Učitelská licence Flexibooks

je dostupná pro zařízení s operačním systémem Microsoft Windows a nabízí
doplňkové funkce pro učitele. Obsahuje sadu vybraných elektronických knih včetně
i-učebnice. V rámci učitelské licence je možné vkládat vlastní soubory a využívat
funkčních pozadí (mřížky, osy, notové osnovy). Licence umožňuje zobrazení
na interaktivní tabuli.

Před stažením první e-knihy Flexibooks je nutné si nainstalovat čtečku Flexibooks do každého zařízení, na němž
budete e-knihy číst (počítač, notebook, tablet či chytrý telefon).
Pro každý operační systém existuje samostatná čtečka.
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1. Stahujeme e-knihy do čtečky
Po úspěšném dokončení objednávky v e-shopu Flexibooks.cz a jejím následném zaplacení se zakoupené tituly zařadí
do sekce Moje knihy ve Vašem účtu.

Moje knihy obsahují všechny Vámi zakoupené
a vypůjčené e-knihy Flexibooks. Jejich ikony se
automaticky zobrazí ve Vaší čtečce Flexibooks.

Aby došlo k propojení čtečky a Vašeho účtu v e-shopu
Flexibooks.cz, je nutné se do ní přihlásit.
K přihlašovacímu oknu se dostanete pomocí
příslušného tlačítka.

Pro přihlášení do čtečky zadejte přihlašovací údaje
ke svému účtu na Flexibooks.cz.
Po úspěšném přihlášení se automaticky vrátíte zpět
do Knihovny. V ní nyní uvidíte všechny své knihy.

Čtečku Flexibooks může používat i více uživatelů
téhož zařízení. Pro zobrazení knih daného uživatele se
stačí přihlásit pomocí jeho přihlašovacích údajů.

Pozor! Po přihlášení každého uživatele musí
následovat synchronizace dat jím zakoupených
titulů. Trvání každé synchronizace závisí na množství
a velikosti jednotlivých titulů pořízených jednotlivými
uživateli.
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2. Začínáme
V Knihovně se zobrazují všechny Vaše e-knihy ve formě ikon. Nestažené, tj. zakoupené, avšak na daném zařízení
dosud neotevřené e-knihy jsou zobrazeny šedě, ikony již stažených titulů jsou barevné.

Ovládací tlačítka knihovny:
Můj profil

umožňuje přihlášení / odhlášení
do / ze čtečky

Třídění

tituly v knihovně lze abecedně řadit
(ApZ, ZpA)

Správce knihovny přepínač zobrazení stažených
souborů a možnost změnit ukládání
dat na paměťovou kartu
Hledání knihy

usnadňuje vyhledání
požadovaného titulu v knihovně

Stažení knihy:
Po celou dobu stahování je nutné připojení k internetu. Stažení požadovaného titulu se spouští prostým tapnutím
na příslušnou šedou ikonu. V závislosti na rychlosti a stabilitě připojení může zpřístupnění titulů s velkým objemem
dat trvat až desítky minut, přičemž souběžné stahování více titulů není možné. Průběh stahování je indikován
percentuálním údajem na ikoně dotyčného titulu.
Je-li třeba stahování přerušit, stačí v průběhu stahování tapnout na ikonu knihy a stahování se pozastaví.
Pozastavené stahování lze tapnutím na ikonu opět navázat. Pokud je během stahování knihy aplikace Flexibooks
ukončena, stahování se přeruší. Po návratu do Knihovny je třeba stahování opět ručně vyvolat.
Po stažení je dosavadní šedá ikona nahrazena barevnou. Stažená kniha se otevírá tapnutím.

Vypůjčení knihy:
V případě vypůjčení knihy na 31 dní se v Knihovně
zobrazí její ikona s informační šerpou, na níž je
uvedena platnost licence. Odpočet 31 dnů začíná
dnem aktivace knihy na Flexibooks.cz. Po dobu
platnosti vypůjčky má šerpa zlatou barvu.
Po uplynutí platnosti je šerpa červená a titul je
nepřístupný. Data již nepotřebného titulu lze
ze zařízení odstranit dlouhým tapnutím na dotyčnou
ikonu a příkazem k výmazu. Ikona vypršelé vypůjčky
včetně šerpy v knihovně nadále zůstává.
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3. Ovládáme
Tapnutím kamkoli do neaktivní plochy otevřeného flexibooku vyvoláme ovládací prvky:
a) Multimediální lišta
obsahuje množství přidaných materiálů, jako
jsou například audionahrávky, videa, obrázky,
mezipředmětové odkazy do jiných knih, internetové
odkazy, dokumenty a interaktivní cvičení v podobě
kvízů, testů, křížovek a dalších. *)
b) Mód zobrazení
menu s předvolbami zobrazení titulu
c) Roletka
plovoucí „roletka“ k zakrytí libovolné části
obrazovky
d) Vyhledání v titulu
vyhledání libovolného textu v titulu
e) Návrat
zavření titulu / tématu / kapitoly a návrat
do knihovny
f) Rychlý přesun v titulu
vodorovná posuvná lišta s jezdcem pro rychlý
pohyb v titulu nebo se šipkami pro listování
(v informačním okénku číslo aktuální strany)

a) Multimediální lišta
V interaktivních učebnicích najdete zástupné funkční
symboly
, odkazující na konkrétní položky
doplňkového výukového materiálu v boční liště:
obrázky,
mapy,
audionahrávky,
videa,
animace,

interní odkazy
(do téhož titulu),
externí odkazy
(do jiných titulů),
dokumenty,

www odkazy,
interaktivní
cvičení. *)

*)
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Interaktivní cvičení: vybrané i-učebnice z produkce Nakladatelství
Fraus obsahují interaktivní cvičení (křížovka, přetahování, kvíz,
výběr z možností) a rozšiřují tak současný obsah učebnic.

b) Mód zobrazení:
Vertikální
přizpůsobení výšky strany svislé ose displaye;
Jedna strana
celostranné zobrazení jedné strany;
Dvě strany
celostranné zobrazení dvojstrany.
• Kromě uvedených předvoleb rozložení lze úroveň
zvětšení a pozici modifikovat také ručně pomocí
gest.

c) Roletka:
Tlačítko vyvolá na display roletku, jíž si lze zakrýt
libovolnou část aktuálně zobrazené plochy.
Velikost roletky je nastavitelná pomocí úchytů na jejích
okrajích. Deformace je osově souměrná vůči středu
roletky.
Roletku lze libovolně přemisťovat po celé viditelné
ploše.
Funkce se vypíná opět pomocí tlačítka Roletka.

d) Vyhledání v titulu:
Tlačítko rozšíří horní lištu směrem dolů o vodorovné
pole pro zadání hledaného textového řetězce
v aktuálním titulu.
Tapnutím do vyhledávacího pole se vyvolá klávesnice a
zadaný text se odešle klávesou [Enter].
Zpětné hledání jednotlivých výskytů se provádí
symbolem , dopředné symbolem . Hledání se
ukončuje symbolem
.

<

×

>

Poslední zadáváný řetězec si čtečka „pamatuje“
do uzavření aktuálního titulu.
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e) Návrat:
Ikona v levém horním rohu displaye má dvojí funkci:
1) Při práci se standardní i-učebnicí zavře
aktuální titul a vrátí uživatele zpět
na nejvyšší úroveň (do knihovny).

2) Při práci se strukturovanými
i-učebnicemi se návratovou ikonou
nejen zavírá aktuální titul, ale také
se dále vrací strukturální hierarchií
kapitola » téma » kniha zpět ke kořeni
titulu. Teprve poté přichází na řadu
knihovna.
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4. Mažeme
Pokud chcete smazat knihu ze svého zařízení,
přepněte se do Správce knihovny, označte knihu,
kterou chcete smazat, a klikněte na symbol koše.

Pozn.: Ke smazání dat e-knih Flexibooks dojde také
při odinstalaci čtečky Flexibooks. Po její opětovné
instalaci se znovu zobrazí namísto barevných ikon
šedé. Pro opětovný provoz bude zapotřebí data znovu
stáhnout do dotyčného zařízení.
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