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Ellibsin e-kirjojen lainaus ja lataus 

 

Ellibsin kautta voi lukea Polamkin kirjastoon ostettuja suomalaisia e-kirjoja. Käyttöoikeus teoksiin on 

oppilaitoksen henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Teoksia voi lukea sekä Polamkin sisäverkossa että 

etäyhteyden kautta oppilaitosverkon tunnuksilla. Voit myös ladata kirjan koneellesi lainaan. Ohje siitä on 

seuraavallasivulla. 

Näin löydät Ellibsin e-kirjan 
 

Kaikki e-kirjat ovat kirjaston Etsivä-tietokannassa. Mikäli teos on e-kirjana, on Etsivän viitetiedoissa linkki 

kirjaan. Linkissä oleva "ellibslibrary"-teksti kertoo, että teoksen kotipaikka Ellibs. (Kuva 1.) 

 

Kirjan lukeminen selaimessa 
 

Avattuasi linkin voit valita (useimpien teosten kohdalla) luetko kirjaa selaimessa vai lataatko sen 

koneellesi. (Kuva 2.) 

 

Seuraavaksi avautuu Haka-kirjautuminen. (Kuva 3.) Laita täppä kohtaan "Hyväksyn tietojeni 

tallentamisen ja käsittelyn". Valitse organisaatioksi Poliisiammattikorkeakoulu ja kirjaudu sisään 

oppilaitosverkon käyttäjätunnuksillasi.  

 

Jos olet valinnut "Lue selaimessa", teos aukeaa luettavaksesi. 
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Kirjan lataaminen koneelle 

 

Tietokoneelle tarvittava lukuohjelma  
 

Jos haluat ladata teoksen tietokoneelle tai läppärille, hanki ensin Adobe Digital Editions: 

 Luo Adobe-tili tässä Adoben sivulla. 

 Lataa Adobe Digital Editions -ohjelma.  

 Valtuuta ohjelma luomallasi Adobe-tilin tunnuksella. 

 Mene takaisin Ellibsin teostietoihin ja paina ”Lataa koneellesi” -kuvaketta. (Kuva 2.) 

 Valitse Haka-kirjautumisessa organisaatioksi Poliisiammattikorkeakoulu ja anna 

oppilaitosverkon tunnukset. (Kuva 3.)  

 Näytölle tulee linkki, jonka kautta pääset aukaisemaan kirjan Adobessa. 

 

Älypuhelimelle ja tabletille tarvittava lukuohjelma  
 

Kun haluat ladata teoksen puhelimeen tai tablettiin, voit tehdä sen kahdella vaihtoehtoisella tavalla: 

1. Asenna ensin Adobe Digital Editions -lukuohjelma: 

 

 Luo Adobe-tili tässä Adoben sivulla. 

 Lataa Adobe Digital Editions -ohjelma  

 Valtuuta ohjelma luomallasi Adobe-tilin tunnuksella. 

 Mene takaisin Ellibsin teostietoihin ja paina ”Lataa koneellesi” -kuvaketta. (Kuva 2.) 

 Valitse Haka-kirjautumisessa organisaatioksi Poliisiammattikorkeakoulu ja anna 

oppilaitosverkon tunnukset. (Kuva 3.)  

 Näytölle tulee linkki, jonka kautta pääset aukaisemaan kirjan. (Android-puhelimissa linkki 

siirtyy ylälaidan huomiokenttään. Vasta sieltä pääset aukaisemaan kirjan sovelluksessa.) 

 

2. Voit myös hankkia Ellibs-sovelluksen (Android & iOS) sovelluskaupasta. Sen asennuttua, anna 

HAKA-kirjautumiselle oppilaitosverkon tunnukset. Ellibs-sovelluksessa näet kaikki teokset, jotka 

Polamkin kirjastoon on hankittu, joten sinun ei välttämättä tarvitse käyttää Etsivää teosten hakemista 

varten. 

 

Kirja pysyy koneellasi Ellibsin ilmoittaman ajan ja poistuu automaattisesti lainasta. 

 

Antoisia lukuhetkiä! 

https://accounts.adobe.com/
https://www.adobe.com/fi/solutions/ebook/digital-editions.html
https://accounts.adobe.com/
https://www.adobe.com/fi/solutions/ebook/digital-editions.html
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