Vanliga frågor och
svar om Mediejukeboxen
Vad är en Mediejukebox?
-Enkelt beskrivet är Mediejukeboxen en utlåningsstation som lagrar en stor mängd mediainnehåll och där låntagaren kan ladda ned och låna filmer, ljudböcker, språkkurser, musik, med mera.
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. Läs mer om hur du för
över filerna till din iPod klicka här!
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.
Hur bestäms innehållet i Mediejukeboxen?
-Vi har en Public Service-syn vad gäller urvalsriktningen. Där mångfald och kvalitet skall styra i
det basutbud som presenteras biblioteken. Målet är samtidigt att steg för steg utveckla Mediejukeboxen till att innehålla såväl det traditionella – men som även öppnar upp för nya programområden. Klicka här för att se programinnehållet i Mediejukeboxen.
Är Mediejukeboxen skrymmande? Hur ser Ni på placering i biblioteket?
-Mediejukeboxen är 160 cm hög, 50 cm bred , och cirka 40 cm djup. Vi tror att såväl Jukebox
som låntagare kan ”må bra” av att den får en central placering, så att personalen kan ha uppsyn
och vid behov assistera med goda råd.
Hur skyddas filerna vid utlåning
och hur länge får låntagarna behålla sitt lån?
-Samtliga filer är märkta med en s.k vattenmärkning och kan därför spåras vid olaglig spridning.
Samma lånetid gäller som vid utlåning av fysiska filmer, ljudböcker, musik etc. Det åligger låntagaren att själv efter lånetidens utgång radera de lånade filerna.
Är det inte mer tidsenligt att erbjuda nedladdning via nätet?
-Vi vill svara nej på den frågan. Vi kan nämligen inte tänka oss en lämpligare plats för Mediejukeboxen än på biblioteket. Skälen är flera: Mediejukeboxen skall finans i en levande miljö. I
biblioteket finns låntagare i alla åldrar - och av alla nationaliteter. Vi vill att Mediejukeboxen ska
vara en attraktiv händelse som lockar såväl gamla som nya låntagare till biblioteket. På sikt en
event- och en programkanal, som erbjuder ett delvis eget utbud.
-Viktigast av allt, när nätet erbjuder en ocean av media erbjuder biblioteket ett kvalitetsurval.
Bibliotekets val av media är den kvalitetsgaranti vi önskar för att på sikt bygga ett kvalitetsutbud i respektive biblioteks Mediejukebox. Här gäller ”less is more!”.

Går det att ladda ned obegränsat med film, ljudböcker, musik?
-Ja. Biblioteken betalar en licensavgift månadsvis. Licensavgiften är inte baserad på hur många
nedladdningar/lån som sker. Ett stort antal nedladdningar/utlåningar drabbar således inte biblioteket i
form av högre kostnader.
Vad krävs av biblioteket inför en installation?
- Mediejukeboxen skall anslutas till elnätet, 220V, samt fast uppkoppling mot internet krväs1.
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.
Fungerar det att ladda ned med en iPod?
-Ja, det fungear att ladda ner musik och ljudböcker till iPod.
Hur lyssnar jag på min nedladdde ljudbok i min iPod
-Efter du har laddat ner filer till din iPod så kan du inte lyssna direkt, utan du måste gå via programmet iTunes först. Anslut din iPod till din dator och klicka på ”Den här datorn”. Din iPod ska då dyka upp
som en enhet, dubbelklicka på den enheten. Då kommer du att hitta dina nedladdade ljudböcker/musik.
Dessa filer ska du nu föra över via iTunes. Det gör du enklast genom att du markerar samtliga ljudboksfiler i din iPod, för över filerna till iTunes genom att ”dra-och-släpp” filerna på din iPod. Då förs samtliga filer över och då slipper du föra över en fil i taget.
Om du inte ser dina nedladdade filer när du trycker på ”Den här datorn” så kan det bero på att din
iPod inte är inställd på att agera som en extern enhet. Det är mycket enkelt att ställa in det, läs mer på
Apples hemsida, www.apple.se.
Kan man låna filmer i högupplöst format?
-Ja. I 2.0-versionen finns alla filmer i två format. Ett format för portabla spelare och ett för dator/TV.
Det lilla formatet är i formatet WMV (320x240 pixlar). De större filmerna är i i AVI-format (DivX-codec
krävs). För att titta på de stora filmerna så krävs en mediaspelare med stöd för DivX. Det finns flera
mediaspelare som man kan ladda ner gratis, tex VLC MediaPlayer eller DivX Player.
Varför hittar jag inte min nedladdade ljudbok under menyn ”Album” på min Creative-spelare?
-När du laddar ner till en Creative-spelare så hittar du filerna under ”Alla spår”. Om du vill att de ska
dyka upp menyn ”Album” så kan du göra enligt följande:
1. Anslut din Creative-spelare till din dator. Dubbelklicka på ”Den här datorn” och därefter på din
Creative-spelare, då startas ”Creative Media Explorer” där du kan organisera dina inlagda filer.
2. Klicka på ”Browse Media” och därefter på ”Music”. Där hittar du dina nedladdade filer.
3. Markera de filer som du har laddat ner från Mediejukeboxen, högerklicka och välj ”Copy”.
4. Kopiera filerna tillfälligt till din dator genom att högerklicka och välj ”Klistra in” t.e.x på
”Skrivbordet”.
5. När filerna har kopierats till din dator så ska du föra över dom på nytt till din spelare, det gör du
enklast genom att markera filerna och högerklickar och väljer ”Kopiera”. Markerar katalogen
”Music” på din Creative-spelare och väljer ”Paste/Klistra in”. Nu hittar du filerna under ”Album”.
Hur vet vi vad som laddas ned från Mediejukeboxen?
-Nytt i version 2.0 är statistik som visar vad som lånats ut, och hur ofta. Varje månad skickar vi en statistikrapport via e-post som anger vilka filer som har lånats ut på just er Mediejukebox.
Kan vi få en Mediejukebox inom rimlig tid om vi lämnar en beställning idag?
-Ja, först till kvarn gäller. De bibliotek som beställer innan 30 november får sin Mediejukbox under
första kvartalet 2008. Kontakta oss så berättar vi mer.
Hur gör jag om jag vill veta mer?
-Kontakta oss på info@mediejukeboxen.se eller tel 08-760 28 10 så berättar vi mer.
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