כמה טוב אתם מכירים את הדפדפן של אוברדרייב?
)זהו טיפ המיועד לקוראים/ות באתר הספרייה הדיגיטלית ,ומשתמשים במחשב שולחני או לפטופ(.
אז ....נכנסנו לאתר הספרייה הדיגיטלית ,שוטטנו ,התרשמנו ,ובחרנו ספר שמוצא חן בעינינו .אחרי
ששאלנו אותו עומדות בפנינו שתי אפשרויות :להוריד את הקובץ )הורד( או לקרוא בו בדפדפן )קרא(.
אנחנו תמיד ממליצות לבחור באפשרות השנייה ולקרוא בדפדפן ,זאת כיוון שעל מנת לפתוח קבצים
שמורידים למחשב יש צורך בתוכנה ייעודית שלרוב האנשים אין באופן אוטומטי.
חוצמיזה ,לדפדפן של אוברדרייב יש כל כך הרבה אפשרויות נהדרות ונוחות לשיפור חוויית השימוש!

בספרים דיגיטליים –


כניסה לתפריט הצידי של דפדפן אוברדרייב על ידי לחיצה על

פותחת עולם שלם:

אפשר לדלג בין פרקים או לדפדף בין מספר רב של סימונים וסימניות שהמשתמש יצר
במהלך הקריאה.


כניסה ל ") "Reading settingsהגדרות קריאה( מאפשרת לשנות את גודל הגופן ובכך להקל
את הקריאה לכבדי ראייה ,ואפילו להחליף את אופן התאורה כך שיתאים יותר לקריאה
לילית ולא יסנוור את הקורא )או את מי שישן לצד הקורא(...

בספרים מוקלטים –


בתפריט העליון של הדפדפן ,לחיצה על סמן הטיימר

מאפשרת למאזין להאיץ את קצב

ההשמעה למהיר פי  1.75 ,1.5 ,1.25או אפילו פי שתיים .העסוקים )והמרוכזים( שבינינו
יכולים להאזין לספר שלם בחצי מהזמן!


לחיצה על סמן הירח

מפעיל שעון כיבוי אוטומטי שיפסיק את השמעת הספר כעבור חצי

שעה .באופן זה אפשר להקשיב לספר במיטה לפני השינה ואם נרדמים באמצע ,הספר לא
ממשיך לרוץ לאורך כל הלילה ואפשר לדעת בבוקר איפה פחות או יותר עצרנו) .ולהימנע
מריבים עם מיודענו מהפסקה הקודמת שמנסה לישון ליד הקורא והספר מפריע לו(....

לסיכום ,כאשר משתמשים באתר הספרייה הדיגיטלית במחשב הביתי ,לא רק שהשימוש בדפדפן
פשוט יותר ואינו דורש התקנת תוכנה נוספת ,הוא גם נעים ,נוח וגמיש לצרכים הייחודים של
הקוראים.

Dummy Text

אחרי ששאלנו ספר באתר הספרייה הדיגיטלית ,אנו עומדים בפני האפשרות להוריד את הקובץ או
לקרוא בו בדפדפן .על מנת לפתוח קבצים שמורידים למחשב יש צורך בתוכנה ייעודית שלרוב
האנשים אין באופן אוטומטי ,על כן אנחנו תמיד ממליצים להשתמש בדפדפן של אוברדרייב לקריאה
או האזנה במחשב הביתי ,וחוץ מזה ,יש לו כל כך הרבה אפשרויות נהדרות ונוחות לשיפור חוויית
השימוש!

בספרים דיגיטליים –
כניסה לתפריט הצידי של דפדפן אוברדרייב על ידי לחיצה על

פותחת עולם שלם :אפשר לדלג

בין פרקים או לדפדף בין מספר רב של סימונים וסימניות שהמשתמש יצר במהלך הקריאה .כניסה
ל ") "Reading settingsהגדרות קריאה( מאפשרת לשנות את גודל הגופן ובכך להקל את הקריאה
לכבדי ראייה ,ואפילו להחליף את אופן התאורה כך שיתאים יותר לקריאה לילית ולא יסנוור את
הקורא )או את מי שישן לצד הקורא(...

בספרים מוקלטים –
בתפריט העליון של הדפדפן ,לחיצה על סמן הטיימר

מאפשרת למאזין להאיץ את קצב ההשמעה

למהיר פי  1.75 ,1.5 ,1.25או אפילו פי שתיים .העסוקים )והמרוכזים( שבנינו יכולים להאזין לספר
שלם בחצי מהזמן! לחיצה על סמן הירח

מפעיל שעון כיבוי אוטומטי שיפסיק את השמעת הספר

כעבור חצי שעה .באופן זה אפשר להקשיב לספר במיטה לפני השינה ואם נרדמים באמצע ,הספר לא
ממשיך לרוץ לאורך כל הלילה ואפשר לדעת בבוקר איפה פחות או יותר עצרנו.
לסיכום ,כאשר משתמשים באתר הספרייה הדיגיטלית במחשב הביתי ,לא רק שהשימוש בדפדפן
פשוט יותר ואינו דורש התקנת תוכנה נוספת ,הוא גם נעים ,נוח וגמיש לצרכים הייחודים של
הקוראים.

Dummy Text

