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Appen Libby gir tilgang til e-bøker, e-lydbøker og 
magasiner på engelsk og kan lastes ned på 
smarttelefon og nettbrett. 

Tjenesten er enkel å ta i bruk for nye brukere. 
Våre lånere kan også få tilgang via PC til vår 
Overdrive-side.

→ Les mer om Libby og Overdrive i Viken her.
→ Besøk Viken fylkesbiblioteks side hos Overdrive.
→ Her finner du informasjon om appen Libby.

https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/
https://viken.overdrive.com/
https://www.overdrive.com/apps/libby/
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E-bøker og e-lydbøker kan lånes til 
mobiltelefoner og nettbrett (både iOS, 
Android og Windows 10), leses i nettleser og 
også på enkelte leseplater.

Libby kan lastes ned i App Store, i Google 
Play og i Windows Store.

Overdrive på nett:
https://viken.overdrive.com/

https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/

https://viken.overdrive.com/


Libby vs Overdrive-appen

• Hva er forskjellen mellom Libby og den 
klassiske Overdrive-appen?

• Vi anbefaler å laste ned den gamle 
OverDrive-appen dersom du bruker en eldre 
enhet, eller du er anbefalt å bruke en 
skjermleser (screen reader) eller ønsker å 
streame video.

• Tilgjengelig på iOS, Android, Chromebooks, 
Kindle Fire, and laptop/stasjonære 
datamaskiner.
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Nyttig snarvei for å se samlingen til 
bibliotekene i Viken

https://viken.overdrive.com/

https://help.libbyapp.com/6119.htm
https://viken.overdrive.com/
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Hvordan fungerer Libby?

Side 8

Hvordan komme i gang:
Last ned "Libby, by Overdrive"-appen.
Trykk på "Find my library".
Smarttelefonen eller nettbrettet ditt vil selv 
lokalisere det nærmeste Libby-biblioteket.
Velg "Viken" og trykk på "Yes".

Trykk på "Add your card".
Logg inn med lånekortnummer.
https://www.overdrive.com/apps/libby/

https://www.overdrive.com/apps/libby/


Overdrive og Libby i Viken
Utlånsregler
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Opptil tre lån samtidig.
Låner kan reservere inntil tre bøker samtidig.
Lånetiden er 21 dager. 
Lånet kan ikke fornyes. 

E-bøkene og e-lydbøkene blir automatisk 
«innlevert» når lånetiden går ut, men 
oppmuntre lånerne til å levere inn når de er 
ferdig, så blir e-boka eller e-lydboka ledig for 
neste låner.



Overdrive og Libby i Viken
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Vi bruker NOK kr 200 000 av 
fylkesbibliotekets midler.
50 000 til etablering 
150 000 til innkjøp av en grunnstamme.

Bibliotekene bidrar med 304.000 til 
innkjøp i Overdrive.



Innkjøp / Innhold



Statistikk
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Hvordan gjør vi tjenesten 
bedre kjent?

Markedsføring



https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/over
drive-markedsforing/

Bokmerker fra
Fredrikstad bibliotek

https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/overdrive-markedsforing/


Markedsføring

https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/

https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/overdrive-
markedsforing/

https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/
https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/eboker/overdrive/overdrive-markedsforing/


Engelsk:
https://resources.overdrive.com/library/marketing-outreach-
print-ready/

https://resources.overdrive.com/library/marketing-outreach-print-ready/
https://resources.overdrive.com/library/marketing-outreach-print-ready/


Informasjon og brukerstøtte?

• Overdrive hjelpesenter 

https://help.overdrive.com/en-us/home.htm

• Fylkesbiblioteket

ebok.fylkesbibliotek@viken.no
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https://help.overdrive.com/en-us/home.htm
mailto:ebok.fylkesbibliotek@viken.no

