Brukerveiledning kjøp av digitale kompendier – Akademika
Nord universitet har inngått en samarbeidsavtale med Akademika for distribusjon av digitale
kompendier. Kompendiene er kun tilgjengelig for studenter ved Nord Universitet.
For å få tilgang til kompendiene, må du som student være innlogget med FEIDE på akademika.no

Kompendiene finner du her
Når du har funnet kompendiet du ønsker å kjøpe, trykker du på «Lifetime Access og deretter «Legg i
handlekurv».

For å fullføre handelen trykker du på «Handlekurv» øverst i høyre hjørne:

Deretter ser du over bestillingen din og velger betalingsform. Her kan man velge å betale med
bankkort eller Vipps.
Her må du også hakke av at du er inneforstått med at angrerett ikke gjelder ved kjøp av digitale
ressurser.
Etter kjøpet er gjennomført, vil du få tilsendt en epost med lenke til aktivering av ressursen din.
Lenken fungerer kun en gang, så det er viktig at du fullfører prosessen etter du trykker på denne.
Etter du har trykket på lenken vil du bli bedt om å enten logge inn på eller registrere en Bookshelfkonto.
Bookshelf er en bokleser som primært brukes på e-lærebøker. Ved å ta i bruk Bookshelf får du
mange muligheter som vil gjøre studiehverdagen din enklere.

Bookshelf er tilgjengelig for iOS, Android, Kindle Fire, Mac, PC, og Chromebook. Med denne
løsningen kan man koble seg til sitt personlige bibliotek på enhver enhet som har nettlesertilgang.
Ønsker du mer informasjon om Bookshelf kan du trykke her.
Etter du har logget på Bookshelf vil du se den digitale ressursen du har kjøpt tilgang til midt på siden.
Om den ikke ligger der, kan du forsøke å trykke på «Tools» og deretter «Update Library»:

For å begynne å ta i bruk ditt digitale kompendie trykker du enkelt og greit på omslaget av
kompendiet du ønsker å lese.

Mer informasjon om bruk av Bookshelf, finner du her.
Trenger du hjelp? Vennligst ta kontakt med Akademika kundeservice.

