
Hvad er E-bøger?
En e-bog er en digital udgave af en bog. Når man køber en e-bog hos Nordisk Korthandel modtager man umiddelbart efter købet et link 

via mail, hvorfra e-bogen kan downloades.

E-bøger er materiale under ophavsret, og det er derfor ikke tilladt at dele eller på anden vis distribuere dem. Det er kun til personligt 

brug. Af denne årsag er e-bøger pålagt digital beskyttelse – enten i form af Digital Vandmærkning eller Adobe DRM.

Ligeledes findes e-bøger i to formater. Hhv. PDF og ePub. Oftest er ePub filer beskyttet med Digital Vandmærkning mens PDF benytter 

sig af Adobe DRM.

E-bogs læsere 

Her er en række programmer du kan bruge til at åbne og læse e-bøger med på de forskellige devices og filtyper:

Læsere til både PDF og ePub

Adobe Digital Editions http://www.adobe.com/products/digitaleditions/

PDF- og ePub-læser til Windows og Mac OS X. (Læser også DRM-beskyttede filer.)

Calibre http://calibre-ebook.com/

PDF- og ePub-læser til Windows, Mac og Linux.

Læsere til PDF

Adobe Acrobat Reader http://get.adobe.com/dk/reader/

PDF-læser til Windows, Mac og Linux.

Foxit http://www.foxitsoftware.com/downloads/index.php

PDF-læser til Windows, Linux og forskellige mobiltelefoner

Læsere til ePub

EPUBReader https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/45281

Et tilføjelsesprogram til internetbrowseren Firefox, der muliggør læsning af ePub-filer. Forudsætter blot at Firefox (gratis) er installeret.

Aldiko http://www.aldiko.com/

En ePub-læser til mobiltelefoner med Android styresystemet.

Marvin  https://itunes.apple.com/us/app/marvin-ebook-reader-for-epub/id667361209?mt=8

En ePub-læser til iPhone og iPod Touch.

eReader Pro http://www.ereader.com/ereader/software/product/22726_wm.htm

En ePub-læser til Windows Mobile telefoner

Beskyttelse, ansvar og brug
For at kunne læse en e-bog er det nødvendigt at have et program eller en app, som er i stand til at åbne filen.

Hvilket program afhænger af, hvilken platform (Tablet, PC, Smartphone osv.) der benyttes, samt hvilken filtype og beskyttelse e-bogen 

er underlagt. 

Vandmærke beskyttelse

At en e-bog er vandmærket betyder, at der et usynligt sted i bogen er indsat et ”stempel” indeholdende dit ordrenummer. Ved evt. 

misbrug kan dette benyttes til at identificere sælger og køber af bogen. Du kan frit overfører en vandmærket e-bog til forskellige 

enheder og printe fra den, men almindelige regler om rettigheder gælder selvfølgelig stadigvæk.

DRM beskyttelse

Hvis den købte e-bog er beskyttet med DRM, skal et bestemt læseprogram, Adobe Digital Editions, være installeret på din computer, 

inden du begynder at downloade e-bogen. DRM-beskyttede e-bøger skal registreres med programmet Adobe Digital Editions (ADE),

der kun er tilgængeligt til Windows og Mac OS X. Derefter kan de flyttes og overføres til tablet og telefon. 

DRM-beskyttelsen begrænser også, hvor mange gange en bog kan udprintes, og hvor mange sider man kan copy/paste til andre 

programmer.

Ansvar for e-bog

Al kopiering, udover til dit private brug, og yderligere uretmæssig spredning er forbudt ifølge ophavsretsloven. Du er selv ansvarlig for 
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at e-bøger ikke spredes videre til andre brugere. 

Hvis dine e-bøger kommer på afveje, og f.eks. havner på en fildelingstjeneste, er det med vandmærke muligt at finde frem til dit 

ordrenummer og holde dig ansvarlig.

FAQ
Hvilket program skal jeg bruge for at læse e-bøger på computeren? 

Det afhænger af hvilken digital beskyttelse, forlaget har valgt at benytte sig af. Såfremt det er Digital Vandmærkning, anbefaler vi 

programmet Calibre, som kan findes her (http://calibre-ebook.com/). Er bogen derimod beskyttet med AdobeDRM, skal filen åbnes 

med programmet Adobe Digital Editions (http://www.adobe.com/products/digitaleditions/). Følg vejledningen på Adobes hjemmeside, 

hvor du bl.a. skal oprette et Adobe-id. Når du har installeret programmet, så åbnes din bog automatisk i Adobe Digital Editions.

Jeg kan ikke åbne filen! 

Er du ikke i stand til at åbne filen, opfordrer vi dig først til at se på informationerne ovenfor. Oftest er problemet, at der mangles et 

program, som kan åbne filen, så prøv nogle af de programmer der er nævnt. Hvis du stadig har problemer med at åbne e-bogen, kan 

du kontakte os på post@scanmaps.dk, og vi vil prøve at hjælpe dig.

Jeg kan ikke downloade min e-bog!

Hvis du ikke har modtaget noget download link på mail fra os, kontakt os via telefon eller mail. Hvis du benytter dig af en 

tablet/smartphone og ikke kan downloade filen, kan du prøve via en PC/Mac og derefter overføre filen til din tablet/smartphone.

Kan jeg læse e-bogen på på iPad eller iPhone?

Ja, du skal hente det gratis læseprogram Marvin i appstore. https://itunes.apple.com/us/app/marvin-ebook-reader-for-

epub/id667361209?mt=8

Kan jeg læse e-bogen på en telefon med Android-styresystem?

Ja, download det gratis læseprogram Aldiko. http://www.aldiko.com/

Hvor mange gange kan jeg bruge det link til e-bogen, som jeg har modtaget pr. mail?

Som udgangspunkt kun én gang. Du skal derfor downloade bogen første gang, du klikker på linket. Nogle e-bøger har beskyttelsen 

’Digitalt vandmærket’ og kan downloades mere end 1 gang, dog kun inden for en periode af 14 dage efter købet. Og vær opmærksom 

på, at når du har downloadet bogen, kan du ikke fortryde dit køb på et senere tidspunkt.

Kan jeg også læse e-bogen på Kindle?

Som udgangspunkt understøttet Kindle ikke ePub-formatet. Det er dog muligt at konvertere ePub-filer til en filtype, som er kompatibel 

med Kindle via programmet Calibre (http://calibre-ebook.com/). 

Kan jeg give en e-bog i gave?

Nej, det er pt. ikke muligt at give en e-bog som gave. Alternativt kan du købe et gavekort. Det kan nemlig anvendes, hvis man skal 

købe en e-bog. Eller du kan bestille bogen i modtagerens navn og angive modtagerens e-mail adresse. Så vil de modtage linket til 

bogen.

Kan jeg kopiere min e-bog til forskellige computere?

Ja, din e-bog kan godt kopieres til forskellige computere. Hvis e-bogen er DRM-beskyttet kan den dog maks kopieres til 5 forskellige 

computere og kan kun være åben på én computer af gangen.

Kan jeg printe min e-bog ud?

Ja du kan. Som udgangspunkt kan den dog kun printes 1 gang med DRM, med Vandmærke kan du printe så meget du ønsker, dog kun 

til privat forbrug.

Kan jeg copy/paste fra min e-bog?

Hvis bogen er DRM-beskyttet kan du copy/paste 20 sider fra bogen. Hvis den er Digitalt Vandmærket kan du copy/paste så meget som 

du lyster, dog kun til privat forbrug.

Må jeg give min e-bog til en anden?

Alle e-bøger må kun benyttes til privat forbrug. Det er derfor ulovligt, at give e-bogen videre til andre.
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