REĢISTRĒŠANĀS
Vispirms ir jāsaņem attālinātās pieejas autorizācijas dati savā bibliotēkā.
(Daugavpils novada pagastu bibliotēku kontaktinformācija https://www.daugavpilsnovads.lv/kultura-kategorija/bibliotekas/ )
Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Reģistrēšanās notiek vietnē www.3td.lv, kur sākumlapas augšējā joslā jāizvēlas iespēja Reģistrēties.
Reģistrēšanās sastāv no diviem soļiem:
1. Lietotāja datu pārbaude bibliotēkā. Šajā solī no saraksta jāizvēlas reģionālais bibliotēku
kopkatalogs, kurā lietotājs ir reģistrēts, un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā kataloga
lietotājvārds un parole, lai sistēma varētu pārbaudīt, vai lietotājs ir reģistrēts kādā no kopkataloga
bibliotēkām. Ja lietotājam nav piešķirts lietotājvārds vai tas ir aizmirsts, jāsazinās ar savu
bibliotēku.
2. Jauna lietotāja reģistrācija. Pēc veiksmīgas lietotājvārda un paroles pārbaudes sistēma
parāda personas datus, kādi reģistrēti bibliotēkā. Šajā solī jāievada derīga e-pasta adrese, kas
turpmāk tiks izmantota kā lietotājvārds “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”, un jauna parole, ar kuru
pieslēgties savam “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” kontam. Uz ievadīto e-pasta adresi sistēma
sūtīs paziņojumus un atgādinājumus, kas saistīti ar “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lietošanu.
Pēc veiksmīgas reģistrēšanās informācijas ievadīšanas sistēma nosūta uz ievadīto e-pasta adresi aktivizācijas
saiti. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, sistēma aktivizē izveidoto lietotāju, un tas var sākt izmantot autorizētā
lietotāja funkcijas “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”.
SVARĪGI: Ja līdz šim lasītājam nav lietotājvārda un paroles e-kataloga izmantošanai, tad lasītājam jāvēršas
savā bibliotēkā to saņemšanai!
Autorizēšanās
Autorizēšanās notiek, sākumlapas augšējā joslā izvēloties iespēju Ienākt. Šajā sadaļā jāievada e-pasta adrese
un parole, ar ko lietotājs reģistrējies “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”.
Paroles atjaunināšana
Gadījumā, ja lietotājs ir aizmirsis savu paroli, var tikt izmantota paroles atgādināšanas funkcija. Sadaļā
Ienākt jānospiež uz saites Aizmirsu paroli, tad jānorāda “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” reģistrētā lietotāja epasta adrese un jānospiež uz pogas Atjaunināt paroli.
Pēc tam lietotājam uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite uz paroles atjaunināšanu. Ja nosūtīto saiti
atver pārlūkā, lietotājam tiek piedāvāts ievadīt jauno paroli un veikt tās nomaiņu.
E-GRĀMATU LASĪŠANAS NOSACĪJUMI
E-grāmatas lasīšanai paredzētais termiņš ir divas nedēļas, pēc kura grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
E-grāmatu saņemšanai noteikts šāds ierobežojums - lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā
divas e-grāmatas.
SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās
grāmatas.

