
ขั้นตอนที่ 1

ดาวนโหลดและติดตั้ง Application SKYBOOK E-LIBRARY ผานโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต

ขั้นตอนที่ 2

เลือก SKYBOOK และเลือกเมนู ‘สมัคร’ ทำการใสขอมูลเพื่อสมัครสมาชิก

ยืนยันการสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว กลับสูหนา Application กรอกชื่อผูใช และรหัสที่สมัครไว
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ทดลองอานฟรีที ่SKYBOOK E-LIBRARY



สามารถยืมและอานหนังสือไดฟรี
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คุณสมบัติทั่วไปของ SKYBOOK E-LIBRARY (หองสมุดเสมือนจริง)

 1. รองรับการอานแบบ online ผาน web browser ตาง ๆ เชน

  - Internet explorer 8 ขึ้นไป

  - Google chrome

  - Mozilla Firefox

  - Safari

  และใชงานไดหลาย platform เชน Windows, Mac OSX, iOS

 2. สามารถใหบริการอาน  ยืม  คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 3. มีระบบปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของไฟลหนังสือในระบบ (DRM – Digital Rights Management) 

 4. ผูใชงานสามารถใชงานพรอมกันในเวลาเดียวกันได (Concurrent  Users) 

 5. ไมจำกัดจำนวนสมาชิกในระบบ  (Free User)

 6. ระบบจะทำการคืนหนังสืออัตโนมัติเมื่อหมดเวลาการยืมหรือลืมปดหนังสือ (Admin สามารถกำหนดวันยืมได)

 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทยสามารถดาวนโหลดมาเก็บไวบนชั้นสวนตัว (Application) จนครบกำหนดเวลายืม

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทยสามารถตีคืนเขาระบบแบบอัตโนมัติ 

 8. ในระบบมีหนังสืออิเล็กทรอนิกสไมติดลิขสิทธใด ๆ (หนังสือฟรี) 400 รายการ (เปนรายการนอกเหนือจากการสั่งซื้อ)

 9. มีลายน้ำของหนวยงานปรากฏอยูบนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 10. สามารถใชงานผาน Application 24 ชั่วโมง ไดทั้งในระบบ iOS & Android ในนาม 2ebook Library 

 11. สามารถคนหาหนังสือ ebook แบบละเอียดได

 12. มีรายงานทั้งหมด 13 รายการ สามารถดาวนโหลดใหเปนรูปแบบ Excel ได (สำหรับ Admin)

 13. ไมตองมีเซิรฟเวอร (Server) ในการติดตั้งระบบ

 14. ไมมีคาบริการรายป (M/A) 

คุณสมบัติดานการจัดการและการดูแลระบบ (Admin)

 1. สามารถกำหนดจำนวนสูงสุดของผูใชหนังสือแตละเลม

 2. ผูดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ และดูสถิติการใชงาน  

 3. ผูดูแลระบบหรือผูใชงานสามารถสราง username/password ของตัวเองได  โดยผานเครือขาย IP ของหนวยงานหรือผูดูแลระบบ

  เปนผูสรางใหสมาชิกได (create an account) 

 4. ผูดูแลระบบสามารถนำรายชื่อของสมาชิกเขาระบบไดครั้งละมาก ๆ (Import Excel file)

 5. ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ และแกไขรายชื่อสมาชิกได

 6. ผูดูแลระบบสามารถยกเลิกสถานะการยืมของหนังสือแตละเลมได  

 7. ผูดูแลระบบสามารถซอนหนังสือของแตละเลมได

 8. ผูดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิการใชงานหนังสือ เชน  ระยะเวลาการยืม-คืนของหนังสือ

 9. ผูดูแลระบบสามารถกำหนดจำนวนการยืมหนังสือ ตอ 1 ผูใชงานได

 10. ผูดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ ภาพ Header ของระบบไดมากกวา 1 ภาพ

 11. ผูดูแลระบบสามารถกำหนดการจัดเรียงหนังสือในหนาหลักของระบบ

 12. ผูดูแลระบบสามารถดูรายงานไดทั้งหมด 13 รายการ และสามารถดาวนโหลดใหเปนรูปแบบ Excel ได

 13. ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลบ IP address ได

 14. ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มจำนวน Admin ไดไมจำกัด

คุณสมบัติดานการใชงานโปรแกรม (User)

 1. ผูใชสามารถคนหาแบบงาย (Basic search) และคนหาแบบละเอียด (Advance search) 

 2. ผูใชสามารถเรียกดู (Browser) เอกสารไดตามหมวดและชนิดหนังสือ

 3. สามารถเขาใชงานผานทางเครือขายของหนวยงานได  โดยจะมีการควบคุมใชทั้ง IP และชื่อสมาชิก

  (IP and Username/password authentication)

 4. สามารถบันทึกรายการหนังสือที่สนใจเก็บไวได (My Favorite)

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส SKYBOOK E-LIBRARY
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 5. การแสดงรายละเอียดหนังสือ

  -  แสดงขอมูลบรรณานุกรมของหนังสือ 

  -  แสดงรูปภาพหนาปกของหนังสือได 

  -  มีลิงก (link) คนหาตามขอมูลหนังสือ คือ ผูแตง สำนักพิมพ ชนิดหนังสือ หมวดหนังสือ

  -  มีปุมอานหนังสือ ยืมหนังสือ 

  -  มีการใหคะแนนหนังสือ

  -  สามารถแบงปนขอมูลหนังสือผานทาง Social Network ได

  -  สามารถแสดงความคิดเห็นสำหรับหนังสือแตละเลมได

  -  มีการแจงเตือนเมื่อไมสามารถเปดอานหนังสือได เมื่อหนังสือถูกเปดอยูดวยบุคคลอื่น  และสามารถใหระบบสงอีเมลแจงเตือนได

    เมื่อหนังสือวางแลว

 6. สามารถแสดงรายการหนังสือแนะนำได

 7. สามารถแสดงรายการหนังสือยอดนิยม 5 อันดับแรก

 8. ในหนาจออานหนังสือสามารถแสดงสารบัญของหนังสือแบบลำดับขั้น (Tree) โดยสามารถยอและขยายสวนยอยของสารบัญได

  และคลิกลิงก (link) ที่สารบัญเพื่อไปยังหนาที่ตองการได

 9. สามารถแสดงรายละเอียดของหนังสือในขณะที่อานได

 10. สมาชิกหรือผูใชงานแตละคนสามารถทำบันทึกยอ (Note) ของตนเองในหนังสือแตละเลมได โดยสามารถเพิ่ม ลบ และแกไขบันทึกยอ

  ของตนเองได และสามารถเรียกดูรายการบันทึกทั้งหมดของตนเอง  พรอมทั้งสามารถเปดไปยังหนาหนังสือที่บันทึกไวไดทันที

 11. สามารถอานในรูปแบบ PDF และในรูปแบบ Flip ได

 12. สามารถอานผาน  Web Browser  หรือโปรแกรมอานที่ติดตั้งบนอุปกรณตาง ๆ ได  ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

 13. สามารถเปดดูไฟลวิดีโอหรือฟงไฟลเสียงที่เปนไฟลประกอบเอกสารไดในหนาอาน

 14. ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดและแกไขขอมูลสวนตัวได

 15. มีระบบการสรางรหัสผานใหมเมื่อผูใชลืมรหัสผาน

 16. ผูใชงานสามารถเขาสูระบบดวย Facebook Account ได

 17. ผูใชงานสามารถดูประวัติการยืมหนังสือของตนเองได

รายงาน Reports (สำหรับผูดูแลระบบ Admin)

 1. รายงานการอานหนังสือ (Online)

 2. รายงานการยืมหนังสือ (Online/Offline)

 3. รายงานสถิติการใชงานผูใช

 4. รายงานแสดงรายชื่อหนังสือที่หองสมุดมีสิทธิ์ใชงาน

 5. รายงานรายละเอียดการอานแบบ Online  ของผูใช

 6. รายงานรายละเอียดการยืมของผูใช Online/Offline

 7. รายงานจำนวนการเขาใชเรียงตามหมวด

 8. รายงานแสดงรายชื่อหนังสือที่หองสมุดยังไมไดสั่งซื้อ

 9. รายงานการอานแบบ Online ผาน IP Address

 10. รายงานจำนวนครั้งของหนังสือที่รอคิว

 11. รายงานการใชงานหนังสือรวมทั้งหมด

 12. รายงานแสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่มีในระบบ

 13. ประวัติการเขาใชงานของผูใชบริการอยางละเอียด
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พิเศษ!
หนวยงาน/โรงเรียน สามารถทดลองใชระบบฟรี สนใจสอบถาม

download
รายชื่อหนังสือทั้งหมดที่นี่

@skybook_th 08-7645-9494


