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Obecné informace o službě
Díky službě BOOKPORT získáte přístup k několika tisícům knih. Číst můžete na počítači,
tabletu nebo mobilním telefonu a to jak online, tak offline v aplikaci. Číst můžete také přímo
ve svém internetovém prohlížeči. Nabídka obsahuje již více než 4 400 titulů a stále roste.
BOOKPORT poskytuje mnoho zajímavých funkcí, například:
●
●
●
●
●
●
●

Automatická synchronizace čtení – pokračujte ve čtení na tabletu přesně tam, kde
jste skončili na počítači.
Pokročilé vyhledávání – vyhledejte klíčové slovo nebo celé souvětí, dokonce i když
nevíte, v jaké knize hledat.
Kolekce knih – vytvořte si vlastní kolekce knih a třiďte si knihy dle vlastních potřeb.
Změna zobrazení – změňte si velikost písma, zarovnání textu nebo využijte noční
režim.
Vyznačení textu – vyznačte si zajímavé nebo důležité pasáže.
Vkládání poznámek – poznamenejte si vlastní postřehy nebo myšlenky.
Sdílení poznámek – sdílejte své poznatky s ostatními.

Co znamená formát knihy PDF a ePUB?
Elektronické knihy mohou existovat ve dvou různých formátech, a to ve standardním formátu
PDF a nebo ve speciálním formátu pro čtení ePUB.
ePUB umožňuje plnou kompatibilitu a dokáže text přizpůsobit velikosti vašeho zařízení.
PDF drží pevnou strukturu stránek dle tištěné knihy. To může být vhodné pro tituly
obsahující složité obrázky a grafy. Formát PDF má však několik omezení, například: nelze
přizpůsobit se velikosti obrazovky, zvětšit / zmenšit písmo, vyznačit konkrétní text nebo větší
velikost samotného souboru.

Jak mohu vkládat (a odstraňovat) poznámky a vyznačovat části textu?
Během on-line čtení můžete v knize myší označit oblast textu. Následně vyskočí dialogové
ikonky pro vyznačení nebo vložení poznámky.
V aplikaci BOOKPORT pro offline čtení vyznačíte text obdobným způsobem. Podržte prst na
požadovaném místě – potáhnutím vybranou oblast rozšíříte.
Konkrétní jednu poznámku či vyznačení můžete odstranit v Nastavení na záložce Poznámky
a vyznačení. Celou sadu poznámek vymažete v Uživatelském účtu na záložce Moje
poznámky.
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Jak funguje čtení offline a jak jej získat?
Aplikace BOOKPORT je k dispozici pro Android, iOS i Windows. Stáhnout ji můžete zde
nebo v příslušném Storu na svém zařízení (Google Play, Apple Store, Windows store).
Pro stažení knihy do offline režimu je potřeba se nejprve v aplikaci přihlásit. Prvotním
přihlášením autorizujete své zařízení. Následně stačí vybrat knihu, kterou si chcete číst
offline, a na knize vybrat možnost „Číst offline“, čímž ji odešlete na vybrané zařízení.

Kolik knih mohu přečíst? Existují nějaká omezení?
Přečíst můžete opravdu tolik knih, kolik jen zvládnete.
Aplikace pro offline čtení je však omezena maximálním počtem současně přístupných knih
(standardně 5 titulů). Pokud tohoto limitu dosáhnete, před stažením další knihy je potřeba
alespoň jednu z předešlých knih ze zařízení vymazat. To učiníte dlouhým kliknutím na
obálku knihy uvnitř aplikace na záložce Moje knihovna nebo deautorizací zařízení v
uživatelském profilu na záložce Moje zařízení (deautorizace zařízení vymaže všechny knihy
na daném zařízení).
Druhým a posledním omezením je počet autorizovaných zařízení. Jeden uživatelský účet
může mít až 3 autorizovaná zařízení. Autorizace proběhne automaticky, pokud se v aplikaci
přihlásíte do svého účtu. Deautorizaci můžete provést na webu v Uživatelském profilu na
záložce Moje aplikace.

Jak fungují sady poznámek a jejich sdílení?
Vytvořením první poznámky se vám automaticky vytvoří Sada poznámek pro danou knihu.
Sady poznámek můžete spravovat (tj. sdílet, klonovat i smazat) v Uživatelském profilu na
záložce Moje poznámky.
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Sadu můžete sdílet více uživatelům. Můžete přidělit oprávnění pro editaci nebo pouze pro
prohlížení.
Klonování sady poznámek vytvoří kopii sady, jíž se automaticky stanete vlastníkem. To je
užitečné především pro případ, kdy vám někdo sdílí svou sadu poznámek, kterou nemáte
právo editovat.
Smazáním sady poznámek ji vymažete. Pokud jste vlastníkem sady, automaticky ji
odeberete i ostatním uživatelům, kterým byla nasdílena – akce je v takovém případě trvalá.
Pokud je vlastníkem někdo jiný, smazáním sady přijdete o přístup a vlastníkovi, event.
dalším uživatelům zůstane k dispozici.
Mezi sadami poznámek můžete při čtení knihy přepínat v Nastavení na záložce Poznámky a
záložky.
Záložky i vyznačení textu jsou zcela nezávislá, nesdílí se a vidíte je vždy.

Jak se přihlásit?
Každá škola obdrží tabulku s vlastními přístupy, kde každý uživatel obdrží své přihlašovací
jméno a heslo.
Do systému se přihlásíte na adrese https://www.bookport.cz/. Vpravo nahoře klikněte na
odkaz Přihlásit se.

Zadáte své uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi.
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Zapomenuté heslo
Heslo je dané a není možné jej libovolně měnit. V případě zapomenutí hesla kontaktujte
podporu na emailové adrese podpora@ikap.cz.

Katalog knih
Přehled dostupných knih naleznete kliknutím na Katalog knih.

Objeví se vám lišta s různými odvětvími literatury dle kterých můžete filtrovat a snadno tak
najít knihu, kterou hledáte.
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Kliknutím na dané odvětví se vám zobrazí další specifikace.

Šipka viz obrázek znamená, že se položka ještě dále rozšiřuje.
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Jak vybrat knihu?
Detail knihy zobrazíte kliknutím na vybranou knihu.

Nyní si můžete knihu stáhnout do své knihovny a číst v offline režimu v aplikaci a nebo
online přímo v prohlížeči. Zobrazit si můžete také anotaci nebo uživatelská hodnocení.
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Jak odebrat knihu ze své knihovny?
Knihu lze odebrat v aplikaci:
1. iOS - dlouhým podržením prstu na dané knize, následně kliknete na Vrátit knihu.
2. A
 ndroid - potažením knihy doleva, vpravo se vám rozbalí lišta s volbou Vrátit knihu.
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