Ornanet Koulutus - osaat enemmän

Uusi tapa kirjastolle lainata e-kirjoja!
Tavoitteena nopea lainauskierto
Kirjasto voi lainata Ornanet Koulutuksen e-oppikirjoja lainaamalla muistitikkuja tai CD-levyjä, joille PDF-muotoiset e-kirjamme on kopioitu.
Kirjat voidaan lainata myös lataamalla ne asiakkaan omalle muistitikulle.
Kirjasto siis lataa hankkimansa e-kirjat Ornanet Koulutuksen materiaalipankista. Haluttu määrä e-kirjoja kopioidaan muistitikulle, tai poltetaan
CD- tai DVD-levylle. Levyä tai muistitikkua lainataan muutaman päivän
lainausajalla. Näin lainaaja ehtii kopioida e-kirjat itselleen kotona tai työpaikalla, ja palauttaa muistitikun. Jos kirjat lainataan/kopioidaan suoraan asiakkaan omalle muistitikulle, ei niitä tarvitse edes palauttaa.
E-kirjamme toimivat erinomaisesti tietokoneen näytöllä, niiden lukemiseen ei siis tarvita erillisiä lukulaitteita.

Windows 8 - Käytön perusteet

Toimintaa vihreiden arvojen puolesta

Kirjaston kustannukset

Kirjasto voi kantaa ympäristöön liittyvää vastuuta lainaten e-kirjoja. Sähköisten e-kirjojen käyttö säästää luonnonvaroja kaikissa elinkaarensa vaiheissa; tuotettaessa, jaeltaessa, käytettäessä ja hävitettäessä! Koko logistinen ketju on vihreä. Tilaus, toimitus ja lataaminen palvelimeltamme tapah-

Käytön perusteet e-kirjojemme yksikköhinta on 10 - 11 € (sis alv) ja Edistynyt käyttö
e-kirjojen hinta 18 - 19 € (sis alv) kappale.

tuu sähköisesti. E-kirja ei kulu käytössä.
Koska e-oppikirjoja ei ole painettu paperille kirjaksi, säästetään painamisen
ja e-kirjan levittämisen kustannuksissa huomattavasti. Tämä säästö siirretään suoraan Ornanet Koulutuksen e-oppikirjoja hankkiville, mikä näkyy
e-kirjojen edullisempina yksikköhintoina.

Microsoft Office 2007 ja 2010 e-kirjoista
nyt huomattava yksikköalennus ja kaikki
paketit erittäin edullisesti.

Katso hinnastot alla olevista linkeistä:
Uutuuksien hinnat
Vanhempien hinnat

Elä ajassa - e-kirjat käytössä
Tarjoamme seuraavia e-oppikirjasarjoja (kaikkiaan 80 e-kirjaa):

 MS Office 2007, 2010 ja 2013 -ohjelmista Käytön perusteet ja Edistynyt käyttö.
 Microsoft Project 2013 - Käytön perusteet (myös 2000, 2003, 2007 ja 2013 versiot)

Uu

us
u
t

 Projektin suunnittelu - Tie tuloksiin
 Adobe Acrobat XI - Edistynyt käyttö (myös versioille 8.1, 9.0 ja X)
Useista e-oppikirjoistamme on sekä suomenkielisestä ohjelmasta että englanninkielisestä ohjelmasta kaapatuin kuvin varustetut suomenkieliset kirjat.
Käytön perusteet e-kirjat täyttävät TIEKE:n a-ajokortin ja ECDL Core tason osaamisvaateet. Edistyneen käytön e-oppikirjat täyttävät sekä ab-ajokorttitason että
ECDL Advanced tason vaatimukset.

Microsoft Word 2013 Edistynyt käyttö

Tarkempaa tietoa tarjonnasta saat napsauttamalla tätä linkkiä.

Tilaukset ja toimitus
E-oppikirjojen sisällysluettelot ja tietoa käyttöoikeuksista sekä sähköiset tilauskaavakkeet löydät osoitteesta:
http://ornanet-koulutus.fi/
Tarjouksen saamiseksi ota suoraan yhteyttä Kari Keinoseen joko sähköpostilla
kari.keinonen@ornanet-koulutus.fi tai puhelimitse 0500 440 739.

Kysy lisätietoja!
Ornanet Koulutus
Y-tunnus: 1479066-4

Yliopistonkatu 31
20100 Turku

