”Cool”

”Jag tycker den är asbra!”
”Jättebra. Kanon”
När 15-åringar säger så om sitt bibliotek*,
då har det hänt något spännande.
*) Röster om Mediejukeboxen från låntagare på Lidköpings stadsbibliotek.

Om Mediejukeboxen, världens
första nedladdningsstation
Mediejukeboxen!
Mediejukeboxen är en utlåningsdisk där besökare kan ladda ned, och låna hem digitala filer.
Lån sker via besökarnas portabla USB-minne, mobiltelefon, mediaspelare, iPod och andra
bärbara lagringsenheter. Filmer, ljudböcker, musik, språkkurser, faktaprogram samt övrigt
lokalt innehåll finns lagrat på Mediejukeboxens hårddisk. Tack vare att filerna finns placerade
lokalt kan låntagare ladda ned snabbare än om filerna skulle hämtats från Internet.
Varför placera en Mediejukebox på biblioteket? Varför inte på nätet där tjänsten kan
göras mer tillgänglig för låntagaren? Nätet till trots, vi kan inte tänka oss en bättre och mer
levande plats för Mediejukeboxen än biblioteket. Det är här vi möter en bred grupp låntagare
– såväl unga som gamla. Mediejukeboxen har också en viktig plats i dagens bibliotek i sin ambition att kunna möta de önskemål dagens låntagare har. Dessutom skulle lån över Internet
innebära ett annat juridiskt rättighetsområde.

Bakgrund/Piloten
FörlagEtt har haft ett nära samarbete med landets bibliotek under snart 25 år. Ett led i det
samarbetet är att aktivt bevaka trender och teknikutvecklingar. Under våren 2006 började
vi utveckla en digital nedladdningsstation och under våren 2007 invigdes Mediejukeboxen på
25 bibliotek runt om i landet. Den första versionen har till uppgift att fungera som en pilot.
Hur skulle biblioteksbesökaren ta emot Mediejukeboxen? Hur skulle den tas emot av personalen? Skulle det unika kopieringsskyddet fungera? Vilka medieområden skulle hamna högst
på besökarnas topplista?
När vi nu lanserar Mediejukeboxen 2.0 har vi fått många viktiga svar tack vare testperioden ”Barnsjukdomarna” har nu åtgärdats, och vi har rättat till ”buggar” i programvaran,
förbättrat kvaliteten på filmerna (två format erbjuds nu) samt tagit fram ett statistikverktyg så att biblioteken kan följa utlåningstakten. Den stora nyheten är att vi i samråd med
upphovsmännen valt att slopa kopieringsskyddet (DRM) på ljudböcker, vilket resulterar i att
Mediejukeboxens innehåll blir tillgängligt för all låntagare.

Upphovsrätt och kopieringsskydd (DRM)
Synen och kraven på ett starkt filskydd från upphovsmännen har under det senaste året
mattats och förändrats åt rätt håll. Trenden är att allt fler bolag väljer att gå ifrån skyddet.

Att leverera media på alla tänkbara sätt
FörlagEtt är ett mediahus med en tidsenlig mediasyn. Vi kan idag erbjuda filmer, ljudböcker och
musik på alla tänkbara sätt. Från de vanliga formaten, till de nya som erbjuder nedladdning av
media. En film på DVD eller en film som fil för nedladdning. En vanlig ljudbok – eller en ljudbok
som fil för nedladdning. Samtidigt är vi även ensamma om att kunna erbjuda media från samtliga svenska distributörer. Enkelhet, kundservice och leveranssnabbhet är våra tre viktiga ledord.
Se mer info om att vara Premiärbibliotek på www.forlagett.se.

Det viktigaste skälet, alltför få spelare klarar att spela upp DRM-skyddade filer. Vi välkomnar
utvecklingen vilket öppnar för att DRM-skyddet avlägsnats i vår 2.0-version. Dock kan vissa upphovsmän även framgent komma att kräva DRM-skydd på vissa utvalda filmer, ljudböcker, musik
etc. Det gäller i första hand på nyhetsutbudet där man på det sättet hoppas på att DRM-skyddet
begränsar otillbörligt nyttjande/förflyttning av filer.

Vattenmärkta filer
I version 2.0 av Mediejukeboxen är mediautbudet (språkkurser undantaget) fritt från kopieringsskyddet (DRM) och klockfunktionen som tidsbegränsar lånet. Dock gäller samma lånetid som vid
vanlig utlåning av fysiska filmer, ljudböcker, musik etc. Lagen om upphovsrätt och biblioteksreglerna, säger tydligt att framgent är det låntagarna själva som har ansvaret för sina lån och ett
ansvar för att filerna raders efter utgången lånetid. Då filerna är vattenmärka finns möjlighet att
spåra dessa. Mer info om de nya lånereglerna kommer att finnas på Mediejuekboxens display, via
informationsblad på biblioteket, samt på www.mediejukeboxen.se

Ljudböcker, film, musik
– om Mediejukeboxens innehåll
Mediejukeboxen 2.0 innehåller ett basurval av 350 titlar fördelade enligt följande: 1/3 ljudböcker,
1/3 film, 1/3 musik och faktaprogramfakta. Som en extra menypunkt finns möjlighet för biblioteket att själva lägga in lokalt innehåll under rubriken ”Demoteket”. I Demoteket kan en artist,
grupp eller konstnär få sin egen scen. Här kan en filmproducent få sin egen kanal mot publiken,
eller en författare som önskar debutera direkt på ljudfil med sin ljudbok. Under november
2007 blir det möjligt för biblioteken att köpa såväl nya enstaka program, som attraktiva mindre programpaket, s.k ”Femmor” till Mediejukeboxen. Mer information om detta inom kort på
www.mediejukeboxen.se

Steg för steg - så här lånar du filer
Enkelhet och användarvänlighet har varit viktigt för oss i utvecklingsarbetet. Det ska vara enkelt
att låna filer ur Mediejukeboxen. Låntagaren väljer ur vår meny och laddar sedan över filen
till sin mediaspelare/lagringsenhet. Om filen är skyddad med sk DRM-skydd (kopieringsskydd)
måste filen först aktiveras i en dator som har internetuppkoppling. De filformat som används är
Mp3 för ljud och AVI och WMV för film.

1)

Välj önskad kategori genom att
trycka på skärmen

2) Välj önskad fil, sätt i din
mediaspelare/USB-minne och
tryck på ”ladda ned”

3) Överföringen påbörjas.
Koppla inte ur din enhet innan
texten med ”Överföring pågår”
har försvunnit.

4) Nu finns filen nedladdad på din enhet. Filen är ett lån och

ska raderas av låntagaren efter lånetidens utgång. Varje fil är
utrustad med s.k vattenmärkning och kan spåras.

Priser och leveranser
Det sk ”baspaketet” där Mediejukebox, teknik och 350 titlar blir en helhet och en s.k startlicens
som löper på två år, med en fast månadskostnad där allt är inkluderat. Licensen för mediainnehållet, 350 titlar, löper på ett år räknat från installationsdag av Mediejukeboxen.

Frågor & svar
Varför namnet Mediejukebox?
Vi hoppas att namnet Jukebox skickar igenkännande signaler, även för yngre nedladdare. Vi ville hitta ett
sätt att kommunicera enkelhet och snabbhet. Ett tryck på önskat val av musik, film, eller ljudbok – och nedladdningen är klar efter 20 sekunder upp till några minuter (beroende på filens storlek).

Vad krävs av besökaren för att kunna ladda ned för lån?
För att ladda ner från Mediejukeboxen krävs Mp3-spelare, USB-minne, iPod, mediaspelare, mobiltelefon eller
annan bärbar lagringsenhet. Vid användning av Apples iPod krävs att man manuellt, via sin dator, lägger till
filen via iTunes för att göra den spelbar.

Vi funderar på att låna ut MP3-spelare och USB-minnen?
Många bibliotek är inne på samma linje för att öka tillgängligheten. Vi kan erbjuda såväl USB-minnen, som
enkla mediaspelare till försäljning.

Vad krävs av biblioteket inför en installation?
Mediejukeboxen skall anslutas till elnätet, 220V. Därutöver finns tre alternativ för löpande kommunikation:
1. Fast uppkoppling mot nätet
2. 3G, det gör att vi kan arbeta utanför bibliotekets/ kommunens brandväggar.
3. Trådlös uppkoppling.
Av de tre alternativen anses alternativ 1 vara mest driftsäkert.

Hur lång tid tar en nedladdning?
Det beror på vilken mediatyp som du ska ladda ner (större fil ger längre nedladdningstid), och på hastigheten hos den enhet du använder dig av. En normalstor ljudbok (10 CD) tar mellan 20 sekunder och två
minuter att ladda ned.

Vem bestämmer utbudet och innehållet i Mediejukeboxen?
FörlagEtt kommer att stegvis och i samarbete med programkonsulter och i dialog med biblioteken skapa
kvalitetsgränser för det programutbud som löpande kommer att erbjudas.

Röster om Mediejukeboxen
från låntagare på Lidköpings stadsbibliotek

”En lysande idé”

t med
”Jättebra, rolig
ny musik”

”Både bra och dålig”

R!”

”MYCKET GLÄDJE HÄ

”Cool”
”Bättre kvalitet
på upplösning av film!”

”Bevara denna. Astufft”
”Bra idé.
Heja Mediejuekboxen!”

”Mera rock och metal!”

”Jättebra. Kanon!”

a!”

”Jag tycker den är asbr

”Superbra. Mer sånt i biblioteket”
”Jag tycker det är ka
non.
Fortsätt så här”

”Väldigt bra idé av er”

”Tycker det är en smart idé”

”Strålande”

”Suveränt att kunna
låna allt media”

”Skippa DRM-skyddet!”

”Utökat utbud tack”

”Ljudböcker på
engelska önskas”

”Mycket smidigt
och fiffigt”

”Hej hopp. Mediejukeboxen är bra”

FörlagEtt - Ett hus, alla media. Box 8029, 163 08 Spånga. Tel 08-760 34 10, fax 08-760 04 10 www.mediejukeboxen.se

