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1.  Hva er BookBites?
BookBites Bibliotek er en lese-, lytte- og utlåns-
app for e-bøker og e-lydbøker. Vi har gjenskapt 
fordelene med den fysiske boka i en digital 
kontekst og forbedret den digitale lese- 
opplevelsen. BookBites er en ypperlig plattform 
for aktiv formidling til lånere i alle aldersgrupper 
og med ulike forutsetninger. Som leser får du 
innsikt i egen lesing og motiveres til å lese mer. 
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2. Kom i gang med  
 BookBites 

2.1 Last ned appen
For å komme i gang med å låne e-bøker og 
e-lydbøker i BookBites, laster du ned appen fra 
App Store eller Google Play. Du må ha norsk App 
Store eller Google Play for å kunne laste ned 
appen. 
 
Appen kan brukes på følgende enheter:

• iPhone og iPad med iOS-versjon 9    
 eller nyere

• Smarttelefoner, nettbrett og lesebrett   
 som kjører på Android-versjon 5    
 eller nyere (forutsatt at Android-enheten   
 din tillater nedlastning av apper    
 fra Google Play). 

• Chromebook med Android (forutsatt at   
 Google Play støttes på den enkelte   
 Chromebook). 

2.2 Opprette ny bruker
Du kan velge å opprette bruker med  
e-postadresse og selvvalgt passord, eller du kan 
bruke Facebook- eller Google-kontoen din. 

Følg anvisningene på skjermen for å opprette en 
bruker.



BookBites - Biblioteksentralen

2.3  Låneridentifisering og  
 valg av bibliotek
For å låne bøker i appen, må du ha lånekort ved 
et bibliotek som bruker BookBites. Lånekortet kan 
være lokalt eller nasjonalt.

Den første gangen du bruker appen blir du bedt 
om å legge inn lånekortnummeret ditt og pinko-
den knyttet til lånekortet.

Brukere uten lånekort eller som har glemt 
pinkode får informasjon om å henvende seg til sitt 
lokale bibliotek. Lånekort og pinkode er  
informasjon du legger inn én gang.

Du kan knytte flere bibliotek til brukerkontoen din, 
for eksempel hvis du har registrert ditt nasjonale 
lånekort ved flere lokale bibliotek. Du velger ett 
av dem som ditt hovedbibliotek. Det er enkelt å 
endre hovedbibliotek senere, under menyvalget 
Mine bibliotek.
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3. Innlogging og  
 utlogging

3.1  Innlogging
Så lenge du ikke aktivt logger ut, vil du forbli 
innlogget.

Dersom du har opprettet bruker ved hjelp av 
e-postadresse og selvvalgt passord, er det denne 
informasjonen du bruker for å logge inn. Har du 
glemt passordet, kan du velge funksjonen «glemt 
passord» og tilbakestille passordet via en lenke 
over e-post. Denne funksjonen ligger i appen og 
vil ikke gi biblioteket merarbeid.

Du kan også velge å logge inn med Facebook- 
eller Google-kontoen din.

3.2  Utlogging
Ønsker du å logge deg ut, går du til Min profil i 
menyen. Logger du ut, må du logge inn på nytt 
neste gang du bruker appen.
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4.  Formidling og   
 bokhyller
BookBites` store mål er å motivere folk til å lese 
mer og å nå nye lesere. Første steg på veien er å 
hjelpe oss med å finne bøker vi får lyst til å lese, 
noe som kan være utfordrende for mange. 

Forsiden er derfor bygd opp av forslag til bøker 
du kan lese, ordnet i fristende bokhyller. 

Det er bibliotekene selv som oppretter og  
kuraterer bokhyllene i administrasjonsverktøyet til 
appen. På denne måten får biblioteket et  
effektivt og inspirerende formidlingsverktøy som 
kan tilpasses lokale formidlingsmål og -strategier.
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5. Søk og filter
5.1  Søk

Du kan søke i hele katalogen ved å klikke på 
søkeikonet (forstørrelsesglasset) øverst i høyre 
hjørne på forsiden.

Du søker i metadata som emne, sjanger, tittel, 
forfatter, serie, innleser, ISBN og forlag. 

Når du klikker på søkeikonet får du også opp 
alternativet Nye tilgjengelige bøker. Dette gir en 
oversikt over bøker som nylig er lagt til i  
samlingen til biblioteket.



BookBites - Biblioteksentralen

5.2  Filter
Når du har gjort et søk kan du filtrere på følgende 
kriterier:

• Alle bøkene i bibliotekets samling

• Ledige bøker i bibliotekets samling

• Format (e-bøker/e-lydbøker/alle)

• Målgruppe (alder)

• Språk

 
 
5.3  Sortering
Det er også mulig å sortere søketreffet på:

• Sist utgitt

• Forfatter A-Å

• Tittel A-Å 

• Relevans (dvs. søketreffet som gir best   
 score på søkekriteriene).
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6. Om boka
Fra bokhyllene på forsiden eller fra trefflisten i 
søk, kommer du til informasjon om boka ved å 
trykke på den enkelte bokas omslag.

6.1 Visualisering av boka
Du finner omslag øverst i bokinformasjonen. Boka 
vises med bokas forside og en visualisering av 
bokas bredde (tykkelse).

6.2 Lesetid
I tillegg til tradisjonelle metadata får du stipulert 
antall timer og minutter det vil ta for akkurat deg å 
lese den aktuelle boka. Dette baserer seg på din 
tidligere lesing i appen, og er derfor beregnet ut 
fra din personlige lesehastighet.

Lesetiden synliggjøres flere steder; under bok- 
forslagene på forsiden, under bokinformasjonen 
om den enkelte bok og i Bokoversikten (se kap. 7).
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6.3  Klikkbare metadata
Her finner du informasjon om bokas format 
(e-bok/e-lydbok), tittel, forfatter, omtale, emne, 
sjanger, forlag, utgivelsesår, ISBN, språk, serie 
(hvis boka inngår i serie), antall sider (hentet fra 
papirbok), filstørrelse samt lengde på lydbøkene.

Mange av de viktigste metadataene, som emne, 
forfatter og sjanger, er klikkbare, De kan dermed 
fungere som et springbrett til andre bøker.

BookBites bruker hovedsakelig metadata fra 
Biblioteksentralen, som er Norges største  
leverandør av metadata til folkebibliotek.  
Biblioteksentralen har utviklet og levert  
metadata siden 1960-tallet og har utviklet  
mange av de metadataene som er viktige for 
norske skole- og folkebibliotek.

6.4  Lignende bøker
Nederst i bokinformasjonen får du forslag til  
lignende bøker. Per dato baserer dette seg på  
forfatter, serie og sjanger.
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7.  Bokoversikt
De fleste som formidler bøker, vet hvor viktig 
bokas format er for mange lesere. Den fysiske 
boka er suveren når det gjelder noe så grunn-
leggende som å vurdere lengde og størrelse. Vi 
ser automatisk hvor tykk en bok er og hvor langt 
vi har kommet i den. Det er lett å bla bakover og 
framover uten at vi mister av syne hvor langt vi 
var kommet før vi begynte å bla. Det er lett å få 
oversikt over kapitler.

Digitale bøker er «flate», vi ser bare én og én side 
av gangen, og dermed er det vanskelig å  
orientere seg og få et overblikk. Bokoversikten i 
BookBites er utviklet for å gjenskape noen av den 
fysiske bokas fordeler i en digital kontekst.

7.1  Visualisering av boka
Du får en visualisert presentasjon av bokas  
tykkelse og hvor langt du har kommet i den 
(bokmerke).

7.2  Lesetid
Lesetid stipulerer hvor lang tid det vil ta deg å 
lese boka, jf. punkt 6.2. Når du har lest i boka, vil 
du i Bokoversikten se hvor mye tid du har brukt til 
nå, og hvor mye tid som gjenstår. (Gjelder ikke de 
minste mobilene.)

Lesetid sier ingenting om innhold, men kan 
likevel være avgjørende for leselysten, på flere 
plan enn det vi tenker over. Hjernen vår trenger å 
vite hvor lang tid den skal bruke for å holde seg 
konsentrert. Hvis vi skal være til stede i lesingen 
vår, er med andre ord forventet lesetid et sentralt 
element.
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7.3  Brett ut boka
Du kan også velge å få boka brettet ut for deg. 
Her orienterer du deg visuelt i hele boka. Har den 
mange kapitler, kommer de tett? Når kommer 
neste?

Når boka er brettet ut kan du gå rett til et bestemt 
kapittel eller en vilkårlig side og lese herfra.

Legg merke til at det også her visualiseres hvor 
langt du har kommet i boka, blant annet ved at 
leste sider markeres med grønt.

7.4  Om boka
I Bokoversikten finner du også informasjon om 
boka hvis du åpner info-ikonet. Det kan minne litt 
om å sjekke baksideteksten på nytt når du har 
kommet et stykke ut i en papirbok.

7.5 Kapitteloversikt
Se punkt 9.6 

7.6 Søk i bok
Se punkt 9.4 
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8.  Lån, reservasjon   
 og innlevering

8.1  Lån
Den grønne Lån-knappen ligger sentralt plassert 
og er svært synlig i bokinformasjonen.  
 
Standard er at du låner fra hovedbiblioteket ditt. 
Hvis du har lagt inn flere bibliotek vil du alltid  
kunne se bokas status (lån/reserver) på alle 
bibliotekene og evt. velge å låne den fra et annet 
sted. 

Hvis boka er innlevert, og du låner den på nytt 
senere, husker appen hvor langt du kom sist du 
lånte den.

Når du har lånt boka, kan du umiddelbart starte 
å lese i den. Du kan åpne boka igjen på samme 
enhet, eller på en annen enhet du bruker, og  
fortsette lesingen fra der du var sist. Appen  
husker hvor langt du har kommet i boka.
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8.2  Reservasjoner
Du kan enkelt reservere utlånte titler ved å klikke 
på den lilla Reserver-knappen. 

Låneren får beskjed via «push-melding» i  
appen når det reserverte materialet er ledig til lån.  
Pushvarsel kan deaktiveres av låneren selv om 
ønskelig. Låneren får også en e-post når reservert 
materiale blir tilgjengelig. 

Biblioteket kan sette begrensninger på antall 
samtidige lån per bruker. Hvis du har nådd maks 
antall lån og forsøker å låne reservert materiale, 
vil du få beskjed om at du må levere inn en bok 
før du kan låne en ny.

Under menyvalget Mine bøker finner du en 
oversikt over alle dine reservasjoner. Plassen din i  
reservasjonskøen vises på omslaget til hver  
enkelt bok. (Se punkt 11.2)
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8.3  Innlevering
Har du lånt en bok, vil du finne den øverst på 
forsiden, i bokhylla Leser nå. Her ser du også 
hvor mange dager du har igjen av lånet ditt. 
Underveis i låneperioden vil ikonet endre farge 
fra lilla til gult og deretter til rødt. På denne måten 
får du et vennlig dytt for å lese ferdig boka innen 
lånefristen går ut.

Boka leveres automatisk når lånefristen går ut. 
Hvis låneren ønsker å levere inn en bok tidligere, 
gjøres det enkelt ved å trykke på ikonet øverst i 
høyre hjørne på bokas omslag, for eksempel for å 
frigjøre den til andre lånere eller selv kunne låne 
enda flere bøker.

8.4  Fornyelse av lån
Dersom ingen andre lånere står i kø kan brukeren 
enkelt fornye lånet sitt.  Det gjøres via ikonet på 
omslaget av den enkelte boka eller lydboka.

8.5  Min huskeliste
Hvis du ikke ønsker å låne eller reservere en bok 
akkurat nå, men likevel vil huske den til senere, 
kan du legge boka i Min huskeliste (se også punkt 
11.2).
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9.  Lesing: leseverktøy  
 og lesestimulering
BookBites har en rekke hjelpemidler for alle som 
av ulike årsaker har vansker med å lese, for  
eksempel dyslektikere eller lesere med uttale- 
utfordringer. 

Det har videre vært svært viktig for BookBites å 
utvikle funksjonalitet som motiverer deg til å lese 
videre og gir deg lyst til å lese mer og som  
hjelper deg med å komme inn i og holde på 
leseflyten.

9.1  Endre innstillinger  
 for tekst
Verktøy-symbolet nederst på boksiden tar deg til 
Innstillinger. Her kan du velge mellom:

• Lyskontrast 

• Skriftstørrelse 

• Linjeavstand

• Skrifttyper, blant annet Open Dyslexic 

• Ulike fargekombinasjoner på skrift og   
 bakgrunn (se punkt 9.2)

• Linjefokus (se punkt 9.3)
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9.2  Ulike farge- 
 kombinasjoner
For en del lesere er det utfordrende å lese svart 
skrift på hvit bakgrunn. Teksten hopper eller 
leserne opplever andre vansker med å lese. Da 
kan det å endre skriftfarge eller fargebakgrunn 
være til hjelp, men det er ikke nødvendigvis det 
samme fargealternativet som hjelper alle  
lesere med denne utfordringen. Under  inn- 
stillinger finner du derfor muligheten til å velge 
mellom 25 fargekombinasjoner.
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9.3 Linjefokus
Du kan også velge funksjonen linjefokus slik at du 
kan lese én og én linje (all annen tekst svakes ut). 
Du slipper å legge et blankt ark over den teksten 
du ikke leser, slik en del dyslektikere og elever 
under leseopplæring gjør når de leser papirbøker.

9.4  Søk i bok
Søk i tekst-funksjonen gir deg muligheten til å 
skrive inn et ord eller en setning og søke etter 
den i bokas innhold.



9.5  Notater, få tekst lest   
 høyt og ordforklaringer
Dersom du markerer et ord eller deler av   
teksten kan du:

• Markere ord, setninger eller avsnitt med 
 «markeringstusj». Det finnes tre ulike farge  
 valg.

• Lage notat: Skriv din egen merknad som et  
 notat i boka.

• Få ord eller setninger lest opp høyt med   
 syntetisk tale. Hastigheten på den syntetiske  
 talen kan justeres etter eget ønske.

• Søk opp ord: Her får du først ordet forklart fra  
 en ordbok (den som ligger på enheten   
 din). Du kan også gå videre til Wikipedia eller  
 til Google Translate via en direkte lenke   
 for å få ordet ytterligere forklart eller oversatt.  
 Du må ikke lukke appen, og det er lett å   
 komme tilbake til boka di.

Appen husker markeringer og merknader på 
tvers av enhetene du bruker. Har du lånt boka 
tidligere, vil du gjenfinne dine merknader hvis du 
låner boka på nytt. (Merknadene er selvsagt bare 
synlige for deg.)
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9.6  Kapitteloversikt
Menyikonet på boksidene gir deg tilgang til en 
innholdsfortegnelse/oversikt over kapitler i boka 
(forutsatt at boka har kapitler).

9.7  Delmål
For noen er det enkelt å komme inn i leseflyten, 
mens andre trenger hjelp og motivasjon. For dem 
som ønsker det, viser BookBites delmål under 
lesingen som kan fremme leselyst og stimulere til 
mer lesing. 

Delmål blir synlige for deg hvis du tar et aktivt 
valg ved å «dytte» siden litt ned. Da ser du hvor 
langt det er fram til neste kapittel. Det er et 
delmål som er lett å kjenne igjen fra lesing av 
trykte bøker og som de fleste av oss påvirkes av, 
bevisst eller ubevisst, som en pådriver til å lese 
videre.

Her ser du også hvor lenge du har lest i dag.
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10. Lytting
Du finner og låner lydbøker på samme måte som 
e-bøker. Ikonet for lydbøker er hodetelefoner.

• Du kan spole 15 sekunder fram eller tilbake  
 ved å trykke på de runde pilene.

• Opplesingshastigheten kan endres med   
 hastighetsknappen (0,5x er den langsomste  
 hastigheten og 2.0x den raskeste).

• Med innsovningsfunksjonen stopper lydboka  
 automatisk å spille etter en gitt tid (fra 5   
 minutter til 2 timer).

• Nederst på tidslinjen kan du se hvor langt du  
 har kommet i lydboka og hvor mye som   
 gjenstår. Her kan du også spole ved å dra den  
 grønne sirkelen frem eller tilbake på tidslinjen. 
 
Appen husker automatisk hvor langt du har 
kommet i lydboka til neste gang.
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11. Min BookBites 
I dag forventer vi digitale tjenester som tilpasses 
oss. Samtidig er mange urolige for misbruk av 
dataene vi gir fra oss. BookBites er laget for å gi 
deg en personlig leseopplevelse og samtidig 
være trygg for deg som bruker.  

11.1  Min forside
Hvilke bøker og hyller du ser på forsiden, er 
avhengig av brukeren. Er du en ung låner, ser du 
bibliotekets hyller for denne aldersgruppen (opp 
til 15 år). Er du voksen bruker, ser du hyllene for 
voksne lånere. 

Slik kan biblioteket nå fram med boktips til rett 
leser uten at leseren selv må lete opp bok- 
anbefalinger/bøker og sortere dem etter 
målgruppe. Informasjon om alder er basert på 
informasjonen du oppga da du opprettet bruker. 

Det er valgfritt å oppgi alder (fødselsdato). 
Brukere som ikke har oppgitt fødselsdato, vil 
presenteres for hyllene laget til voksne.
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11.2  Mine bøker
Du finner Mine bøker under menyen. Her får du en 
ryddig oversikt over alle bøkene dine i BookBites: 

• Reservasjoner

• Huskeliste

• Bøker du låner og leser nå 

• Historikk over åpnede bøker 

• Historikk over bøker du har lest ferdig 
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11.3  Min lesing
Innsikt i egen leseutvikling er motiverende og får 
lesere på alle nivåer til å lese mer. I BookBites kan 
du følge med på hvor lenge du har lest og hvilket 
tempo du leser i. 

• Hvor mange minutter leste jeg i går, i   
 forrige uke eller forrige måned? 

• Hva var den gjennomsnittlige lese- 
 hastigheten min i de ulike periodene? 

• Har jeg utviklet meg som leser i løpet av   
 det siste året? 

• Er det perioder jeg leser mer eller  
 mindre?
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11.4  Min profil
Under Min profil kan du se hvilke opplysninger du 
la inn da du opprettet bruker.

Det er også her du endrer språk på bruker- 
dialogen i appen. Her kan du velge mellom:

• Bokmål

• Nynorsk

• Nordsamisk 

• Engelsk

• Dansk

11.5  Mitt personvern 
BookBites gir ikke personopplysninger videre til 
bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner. 

Brukeren skal være trygg på at person- 
opplysninger er sikre hos oss og ikke deles med 
tredjepart. 

BookBites er opprinnelig utviklet for barn, der 
kravene til sikkerhet og vern er store. Personvern-
forordningen (GDPR) er en europeisk forordning 
som gjelder både i Norge og Danmark, og er 
derfor godt kjent for vår danske underleverandør 
BookBites AS.
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12. Brukerstøtte
Målet til BookBites er at appen skal være så enkel 
og intuitiv som mulig, slik at lånerne ikke trenger 
opplæring eller hjelp til å komme i gang eller få 
en god brukeropplevelse.

Du finner likevel omfattende hjelp til de ulike 
funksjonene i BookBites i form av FAQ og  
videoguider under Brukerveiledning i menyen. 

Nye guider lages fortløpende, basert på  
tilbakemeldinger fra kunder og lånere. 

Lånere kan også kontakte support direkte i  
appen. 
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13. Markedsførings-   
 materiell
Vi tilbyr en markedsføringspakke som kan brukes 
av bibliotekene til å lansere og synliggjøre  
BookBites for lånerne. Pakken består av:

• Bilder til trykksaker og web

• Plakater

• Bokmerker

• Filmer

• Roll-ups

Alt av markedsføringsmateriell finnes på både 
bokmål og nynorsk.

Det kan lastes ned og brukes som det er, eller 
implementeres i bibliotekenes eget markeds-
føringsmateriell. Det kan for eksempel brukes 
i sosiale medier, på hjemmesider eller fysisk i 
biblioteket.

Markedsføringsmateriellet ligger tilgjengelig på 
www.bsebok.no (se nederst på siden)

NB: Materiellet må kun brukes til å markedsføre 
BookBites-appen og kan ikke brukes til andre 
formål.

LÅN EN BOK 
DER DU ER

bookbites bibliotek
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14. Administrasjons-  
 verktøyet
BS e-bok er administrasjonsverktøyet for  
BookBites Bibliotek. Det er laget egne guider for 
de ulike funksjonene i BS e-bok:

• Admin (legge til og administrere brukere,   
 bestemme lånetid og maks antall lån)

• Innkjøp av e-bøker og e-lydbøker

• Formidling (lage bokhyller i BookBites)

Statistikk over utlån, reservasjoner og låneratferd.

Kontakt Biblioteksentralen for tilgang til disse 
guidene, eller ved andre spørsmål om BS e-bok: 
kundeservice@bibsent.no 
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  22 08 39 00

Har du spørsmål angående BookBites ta kontakt her: 

kundeservice@bibsent.no


