Οδηγός αγοράς και χρήσης ηλεκτρονικών βιβλίων
Τα βήµατα για να αγοράσετε, να κατεβάσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την
ιστοσελίδα www.epikentro.gr είναι τα εξής:
1. Να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε πρέπει να εγγραφείτε.
2. Να βρείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο που επιθυµείτε και να υποβάλετε παραγγελία για την αγορά
του ηλεκτρονικού βιβλίου.
3. Να πληρώσετε την παραγγελία µέσω πιστωτικής κάρτας ή µε άλλο τρόπο.
4. Να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας την εφαρµογή Adobe Digital Editions (ADE) και να
την έχετε ενεργοποιήσει µε το αναγνωριστικό Adobe ID σας.
5. Να κατεβάσετε το βιβλίο στη συσκευή σας.
Ακολουθούν τα βήµατα αναλυτικά.
1. Εγγραφή – σύνδεση.
Στο πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.epikentro.gr.

Επιλέξτε το εικονίδιο «Συνδεθείτε – Login» πάνω δεξιά.

Θα εµφανιστεί η φόρµα εισόδου:

Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης password που έχετε
δηλώσει κατά την εγγραφή σας.
Αν δεν έχετε εγγραφεί, πατήστε «είµαι νέος επισκέπτηςI» και εισάγετε τα στοιχεία σας:

Όταν έχετε ολοκληρώσει τη σύνδεση, µπορείτε να δείτε στη δεξιά στήλη ένα πλαίσιο µε τα στοιχεία
σύνδεσης, που περιλαµβάνει εικονίδια για τις προηγούµενες αγορές σας, το καλάθι αγορών, και τα
ηλεκτρονικά βιβλία που έχετε ήδη αγοράσει.

2. Αναζήτηση – παραγγελία.
Αν το βιβλίο που σας ενδιαφέρει δεν είναι πολύ πρόσφατο, ώστε να βρίσκεται στην κορυφή της
λίστας, αναζητήστε το πληκτρολογώντας ένα οποιοδήποτε τµήµα του τίτλου του (ή εναλλακτικά
επιλέγοντας τον συγγραφέα ή πληκτρολογώντας το ISBN) στο πλαίσιο µε τίτλο «Επιλογή» στην
αριστερή στήλη:

Στο κεντρικό πλαίσιο θα εµφανιστούν τα βιβλία που ταιριάζουν στην αναζήτησή σας:

Τα βιβλία που διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή έχουν ένα πλαίσιο σε πράσινο χρώµα (ενώ τα βιβλία
που είναι µόνο έντυπα έχουν µπλε διάστικτο πλαίσιο).

Πατήστε πάνω στην εικόνα του βιβλίου που επιθυµείτε, για να εµφανιστούν οι σχετικές λεπτοµέρειες:

Για να παραγγείλετε το βιβλίο σε ηλεκτρονική µορφή αρκεί να πατήσετε στο εικονίδιο:
Αµέσως θα µεταφερθείτε στη φόρµα της παραγγελίας σας:

Το µόνο που µένει (αν δεν επιθυµείτε να προσθέσετε και άλλα βιβλία στην παραγγελία),
είναι να πατήσετε «ΟΚ».

3. Πληρωµή.
Αµέσως µόλις πατήσετε «ΟΚ» θα εµφανιστούν στη φόρµα της παραγγελίας οι τρόποι πληρωµής.
3.1. Πληρωµή µέσω τράπεζας. Καταθέστε το «τελικό σύνολο µετά την έκπτωση» στον λογαριασµό
210/47187048 (IBAN GR17 0110 2100 0000 2104 7187 048) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή
5209-029479-466 (IBAN GR80 0172 2090 0052 0902 9479 466) στην Τράπεζα Πειραιώς (δικαιούχος
Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.) αναγράφοντας ως αιτιολογία τον αριθµό παραγγελίας και ενηµερώστε
µας τηλεφωνικά, µε Fax ή e-mail.
3.2. Πληρωµή µετρητοίς µε αντικαταβολή (µόνο για τυπωµένα βιβλία).
3.3. Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα ή µε λογαριασµό που έχετε στο Paypal. Πατήστε το σχετικό
εικονίδιο:

Θα εµφανιστεί µια ενδιάµεση σελίδα για την πραγµατοποίηση της ασφαλούς σύνδεσης:

Πατήστε και πάλι το εικονίδιο «Pay Now». Θα εµφανιστεί η ακόλουθη σελίδα:

Τώρα πια βρίσκεστε στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας www.paypal.com όπου µπορείτε να
προχωρήσετε την πληρωµή.
Μόλις η πληρωµή επιβεβαιωθεί θα ενηµερωθεί η αυτόµατα η κατάσταση της παραγγελίας σας ως
«εξοφληµένη» και θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης.
4. Εγκατάσταση – ενεργοποίηση του Adobe Digital Editions.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία διασφαλίζονται για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων µέσα από το
καθιερωµένο σύστηµα DRM (Digital Rights Management).
Για τον λόγο αυτό διανέµονται «κλειδωµένα» και µπορούν να διαβαστούν µόνο στις συσκευές που
εξουσιοδοτούνται κατά τη διαδικασία της αγοράς.
Η καθιερωµένη εφαρµογή για την ανάγνωση προστατευµένων ηλεκτρονικών βιβλίων ονοµάζεται
Adobe Digital Editions (ADE) και είναι διαθέσιµη για τα λειτουργικά συστήµατα Windows, Android και
MacOS. Σε συστήµατα Apple υπάρχει επίσης η εφαρµογή iBooks.
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρµογή ADE από την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html

Εκτός από την εγκατάσταση, πρέπει να γίνει και ενεργοποίηση της εφαρµογής ADE µε ένα
αναγνωριστικό που ονοµάζεται Adobe ID, και το οποίο µπορείτε να δηµιουργήσετε στη διεύθυνση
https://accounts.adobe.com µε την επιλογή «Not a member yet? Get an Adobe ID».
(Απευθείας σύνδεσµο µπορείτε να βρείτε στη φόρµα από όπου θα κατεβάσετε το βιβλίο σας όταν
ολοκληρωθεί η παραγγελία.)

Αν σκοπεύετε να διατηρείτε τα βιβλία που θα αγοράσετε σε δυο ή περισσότερες συσκευές
(µέχρι 3) θα πρέπει σε όλες αυτές τις συσκευές να ενεργοποιήσετε την εφαρµογή ADE µε το ίδιο
αναγνωριστικό Adobe ID και να κατεβάσετε κάθε βιβλίο σε κάθε συσκευή.

5. Κατέβασµα του ηλεκτρονικού βιβλίου.
Όταν η εξόφληση της παραγγελίας σας έχει επιβεβαιωθεί (αυτό γίνεται πολύ σύντοµα αν έχετε
πληρώσει µέσω Paypal), ο τίτλος του βιβλίου στην «Επισκόπηση παραγγελίας» γίνεται σύνδεσµος
(link) από όπου µπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο σας.

Αν πατήσετε πάνω στον τίτλο θα µεταφερθείτε στην εξής φόρµα:

Στο κάτω µέρος της φόρµας µπορείτε να βρείτε συνδέσµους για να κατεβάσετε την εφαρµογή ADE
και να δηµιουργήσετε Adobe ID για την ενεργοποίησή της (αν δεν είναι ήδη ενεργοποιηµένη).
Πατήστε πάνω στην εικόνα του εξωφύλλου. Θα δηµιουργηθεί ένα αρχείο URLLink.acsm το οποίο
περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται η εφαρµογή ADE για να κατεβάσει το βιβλίο.
Όταν το πρόγραµµα περιήγησης εµφανίσει ένα ερώτηµα όπως παρακάτω, το µόνο που έχετε να
κάνετε είναι να πατήσετε «Άνοιγµα».

Θα εµφανιστεί η εφαρµογή Adobe Digital Editions που θα κατεβάσει το περιεχόµενο του βιβλίου:

Όταν η µεταφόρτωση ολοκληρωθεί, το βιβλίο είναι στη διάθεσή σας.

Θυµηθείτε ότι για να έχετε το βιβλίο σε περισσότερες συσκευές (µέχρι 3), θα πρέπει να το κατεβάσετε
σε κάθε µια, έχοντας ενεργοποιήσει την εφαρµογή ADE µε το ίδιο αναγνωριστικό Adobe ID.

Καλή ανάγνωση!

