Handleiding Adobe
Digital Editions

Voor je ligt de handleiding over Adobe Digital Editions. Een Windows programma
waarmee je bestanden in E-Book en PDF formaat kunt lezen en ordenen. In deze
handleiding tref je een verkorte instructie hoe je hiermee kunt werken.

Adobe Digital Editions starten
Nieuw op de DWR werkplek is het hulpprogramma Adobe Digital Editions. Met dit Windows
programma kunt je E-Book bestanden die normaal alleen te lezen zijn met een speciale EReader nu ook lezen vanaf uw DWR werkplek. Tevens ondersteunt het programma het PDF
bestandformaat.
Het programma kan op twee manieren worden gestart:
1) Rechtstreeks via het startmenu



Ga naar Start, Alle apps, Adobe en klik op
Het programma zal hierna starten.

Adobe Digital Editions.

2) Dubbelklikken op een E-Book bestand


Klik op een reeds bestaand E-Book bestand (met extensie .epup). Windows herkent dit
bestand en zal automatisch Adobe Digital Editions opstarten.

Werken met Digital Editions
Als je het programma voor de eerste keer start, zul je automatisch in de ‘boekenkast’ terecht
komen. Hierin vindt je alle voorgaande opgeslagen boeken terug (uiteraard zal deze ‘kast’ bij
de eerste keer leeg zijn). Iedere volgende keer dat je Digital Editions opstart, kom je terecht
op de plaats waar je de laatste keer dat je het programma hebt gebruikt. Dit kan de
boekenkast zijn, maar ook een E- Book wat je daarvoor gelezen hebt.

Boeken toevoegen
Vanuit de boekenkast kun je via het Menu Bestand, boeken vanaf een schijf locatie (netwerk
of lokale PC) toevoegen aan de boekenkast. je kunt verschillende boekenkasten aanmaken
om zo jouw verzameling beter te kunnen ordenen.

Boeken openen/lezen
Als je op een van de reeds opgeslagen boeken in de boekenkast dubbelklikt zal dit boek
worden geopend in een leesvenster. Dit gebeurt ook als je een E-Book bestand rechtstreeks
van het internet opent. je krijgt dan nog wel de vraag of je het bestand daadwerkelijk wilt
openen.
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