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Það hefur verið magnað að 
fylgjast með þessu; allt í 
einu kom tæki sem virðist 

geta allt,“ segir Ólafur Sólimann 
hjá Epli.is.

Ólafur hefur á undanförnum 
árum aðstoðað fyrirtæki og stofn-
anir við að innleiða og nota iPad-
spjaldtölvur, sem eru þær vinsæl-
ustu í heimi.

„iPad hefur algjöra sérstöðu 
á markaðnum og það er ekki síst 
að þakka þægilegu og einföldu 
notendaviðmóti. Við heyrum af 
eldra fólki sem snerti ekki tölvur 
áður en er nú með barnabörnun-
um á netinu og í hinum og þess-
um öppum.“

iPad er vinsamlegt augum
Nýjustu gerðir iPad eru með Ret-

ina-skjá sem vísar til þess að 
sjóna augans greinir ekki mun-
inn á skjá og pappír.

„Við það að horfa á Retina-
skjá þreytast augun ekki eins og 
við að horfa á venjulegan tölvu-
skjá. Þá hefur möguleikinn til að 
stækka og breyta letri mikið að 
segja við lestur og einnig er hægt 
að stilla letrið á sérstaka nætur-
stillingu (e. night mode) en þá les 
maður hvítan texta á svörtum bak-
grunni,“ útskýrir Ólafur.

„Það eru einmitt hlutir sem 
þessir sem gera að verkum 

að eitthvað nýtt bætist við það sem 
áður var hægt að gera.“

iPad er vistvæn og vinnusöm
Að sögn Ólafs kemur iPad nú fjöl-
mörgum nemendum til hjálpar 
í námi enda sé iPad að verða al-
gengt verkfæri í skólastarfi.

„Möguleikarnir eru óþrjót-

andi og þannig er iPad allt í einu: 
myndavél, upptökuvél, tölva og 
vinnutæki.“

iPad-spjaldtölvan hefur einnig 
komið sterk inn hjá fyrirtækjum 
sem vilja minnka pappírsnotkun 
og verða umhverfisvænni.

„Nú er orðið algengt að sitja 
fundi þar sem f lestir sitja með 
iPad í stað fartölvu. iPad er einn-
ig tilvalin fyrir sölufólk, kynn-
ingar, eftirlitsstörf og f leira. 
Fjöldi appa hjálpar svo til við að 
auðvelda vinnuflæðið, eins og 

öpp sem nota mynda-

vélina til að skanna inn skjöl og 
gefa þar hefðbundnum skönnum 
ekkert eftir.“

Ólafur segir iPad-innleiðingu 
fyrirtækja vera fljóta að borga sig 
sé horft til minna pappírsflæðis og 
kostnaðar þar að lútandi.

„Í nýjasta stýrikerfinu, sem 
kemur í ágúst, verður svo ein-
faldara að skiptast á skjölum og 
skrám við önnur tæki en áður, og 
því enn meiri pappír sem sparast 
á skrifstofunni.“

Auðvelt að læra á iPad
Vinsældir iPad stafa af margvís-
legu notagildi og breiðum not-
endahópi sem á auðvelt með að 
læra á spjaldtölvuna.

„Möguleikarnir eru líka sí-
fellt að aukast og hafa Íslendingar 
verið duglegir að tileinka sér þessa 
nýju tækni og nýta hana á þann 
hátt sem hentar best,“ segir Ólafur.

Skoðið allt um iPad á epli.is og 
í verslunum Epli.is á Laugavegi 
182 og í Smáralind. 

Möguleikarnir sífellt að aukast
Tölvan iPad er vinsælasta spjaldtölva heims. Það ber að þakka þægilegu og einföldu notendaviðmóti. iPad tekur vel á móti 
eiganda sínum, kemur að góðu gagni í námi og starfi, og er frábær félagi í frístundum. Þá er leikur einn að læra á iPad og 
tileinka sér fjölbreytta eiginleika spjaldtölvunnar.

Ólafur Sólimann aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við að innleiða og nota iPad-spjaldtölvur hjá Epli.is. MYND/ARNÞÓR
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Bókabeitan er vaxandi útgáfufyrirtæki sem 
leggur áherslu á að gefa út vandaðar barna- og 
unglingabækur. Bókaútgáfan Björt, sem heyr-

ir undir Bókabeituna, gefur út bækur fyrir ungmenni 
og fullorðna, svokallaðar Young Adult-bækur. Báðar 
útgáfur leggja áherslu á að allar bækur þeirra komi 
jafnframt út á rafrænu formi fyrir allar helstu gerð-
ir lesbretta. 

Íslenskar rafbækur fyrir alla
Það er afar mikilvægt að nóg sé til af vönduðu les-
efni á íslensku, bæði þýddu og frumsömdu. Svo virð-
ist sem sífellt fleiri ungmenni og ungt fólk snúi sér 
að bókum á ensku þar sem úrvalið á íslensku er tak-
markað, sérstaklega af rafrænu efni. „Við höfum til 
dæmis látið þýða eina vinsælustu og mest seldu raf-
bók útgáfurisans HarperCollins,“ segir Birgitta Elín 
Hassell, annar eigenda útgáfunnar. „Divergent-bóka-
flokkurinn, eða Afbrigði eins og hann heitir á ís-
lensku, hefur setið á toppi erlendra rafbókalista nán-
ast sleitulaust frá því bækurnar komu fyrst út.“

Rafbókin frí með
Bókabeitan var stofnuð með það að markmiði að ýta 
undir lestur barna og unglinga og einn liður í því er 
útgáfa rafbóka. „Við teljum að komandi kynslóðir 
muni lesa jafnmikið, ef ekki meira, af rafrænu efni 
og því mikilvægt að þeim bjóðist vandað lesefni á ís-
lensku á hverju því formi sem lesendurnir kjósa sér. 
Þetta var ein ástæða þess að við ákváðum að gefa fríar 
rafbækur með öllum íslenskum bókum í fyrra sem 
lið í að kynna þennan lestrarmáta.“ Ókeypis rafbók 
fylgir bókum íslenskra höfunda sem Bókabeitan gaf 

út 2013 – þar á meðal Rökkurhæðir: Gjöfin og nýjasta 
ævintýri Kamillu Vindmyllu. Innan í hverri bók er 
miði með sérstökum kóða. Eigandi bókarinnar fer inn 
á vefinn bokabeitan.is, velur bókina sína á rafrænu 
formi og slær inn kóðann til að fá rafbókina frítt. 

Íslenskar rafbækur á Amazon
Svo er Bókabeitan fyrsta bókaútgáfan sem selur ís-
lenskar rafbækur á Amazon og er öll útgáfa fyrir-
tækisins aðgengileg þar. „Rannsóknir sýna að á 60% 
heimila í landinu eru Kindle-lesbretti á og því mik-
ilvægt að bjóða íslenskar bækur fyrir Kindle-eigend-
ur.“ Til þess að fá upp bækurnar sem Bókabeitan og 
Björt gefa út er hægt að slá inn „íslenskar bækur“ í 
leitargluggann á Amazon. „Enn sem komið er eru Af-
brigði og Andóf, fyrstu tvær bækurnar í Divergent-
bókaflokknum, vinsælustu rafbækurnar,“ segir Birg-
itta að lokum.

Divergent: Vinsælasta 
rafbók HarperCollins 
Þrátt fyrir ungan aldur stendur bókaútgáfan Björt að útgáfu einna vinsælustu 
ungmennabóka HarperCollins og allra vinsælustu rafbóka sem útgáfurisinn 
hefur sent frá sér; Divergent-þríleiknum eftir Veronicu Roth.  

Bækur Birgittu Elínar og Mörtu Hlínar Magnadóttur, Rökkurhæðir, 
eru fáanlegar á Amazon. 

Rauða serían varð til í kreppunni árið 1985. Þá 
vantaði okkur vinnu í Ásprenti á Akureyri,“ 
segir Rósa Guðmundsdóttir, eigandi Ásútgáf-

unnar sem undanfarin 29 ár hefur séð Íslendingum 
fyrir ástar-, spennu- og örlagasögum af bestu gerð.

„Viðtökurnar voru strax góðar og landsmenn tóku 
Rauðu seríunni fagnandi,“ segir Rósa um bókakost-
inn sem samanstóð fyrst af ástarsögum en svo bætt-
ust við sjúkrasögur, örlagasögur og sögur um ástir 
og afbrot, ástir og undirferli, og ástir og óvissu.

Rósa gerði útgáfusamning við kanadísku al-
heimsútgáfuna Harlequin Enterprises sem sendir 
til hennar sextíu bókartitla í hverjum mánuði.

„Sjálf les ég allar bækurnar og vel úr þær bestu. Ef 
bókin er ekki orðin spennandi á fimmtándu blað-
síðu tek ég hana ekki með. Stundum geymi ég bók-
artitla í eitt til tvö ár, til að ná úr þeim góðri seríu, 
því Íslendingar eru ættfræðingar í eðli sínu og njóta 
þess að fylgjast með afkomendum og afdrifum 
söguhetjanna,“ upplýsir Rósa um snjallræði sem al-
heimsútgáfan vestra hefur nú einnig tekið upp, við 
miklar vinsældir eins og hér heima.

Í hverjum mánuði gefur Ásútgáfan út sex prentað-
ar bækur og sex rafbækur í Rauðu seríunni.

„Markmiðið er að gefa út ódýrar og góðar bækur 
sem koma alltaf út fyrsta dag mánaðarins. Lesendur 
geta þá treyst því að fá vel þýdda og góða lesningu í 
hendur því góð þýðing er gulls ígildi.“

Mánaðarleg útgáfa Rauðu seríunnar selst í þúsunda-
tali. Á vefsíðu Ásútgáfunnar koma rafbækur út sama 
dag og þeim er dreift í verslanir, en á enn betra verði og 
hægt að eignast eldri og nú fágætar bækur seríunnar.

„Ég hef alltaf haft skýra framtíðarsýn og látið úr-
tölur annarra verða mér að hvatningu. Í upphafi þótti 
flestum hugmyndin um ástarsögurnar fráleit og enn 
fáránlegri þótti hugmyndin um rafbækurnar sem ég 
byrjaði að selja árið 2010. Mér þykir gott að synda á 
móti straumnum og veit að hugmyndin er góð þegar 
aðrir hrista hausinn,“ segir Rósa hlæjandi.

Lesendur Rauðu seríunnar eru á öllum aldri. „Ung-
lingarnir byrja í bókahillunum hjá ömmu og lesa 
svo áfram í rafbókaformi. Þá sendum við rafbækur í 
tölvupósti til eldri borgara sem ekki kunna að hlaða 
niður rafbókum en geta bjargað sér með tölvupóst 
og Íslendingar í útlöndum kaupa sér frekar rafbækur 
því það er dýrt að senda innbundnar bækur í pósti.“

Skoðið úrvalið á www.asutgafan.is.

Ástarsagnadrottning
Í hartnær 30 ár hafa Íslendingar notið þess að sökkva sér niður í eldheitar ástar- 
og örlagasögur Rauðu seríunnar sem einnig eru gefnar út á rafbókaformi.  

Rósa Guðmundsdóttir, eigandi Ásútgáfunnar, segir lesendur 
Rauðu seríunnar gjarnan hringja spennta í lok mánaðar til að vita 
hvort bækurnar komi kannski aðeins fyrr út ef helgi lendir á milli 
mánaðamóta. MYND/ARNÞÓR

Huga þarf að líkamsbeitingu við hvers konar tölvunotkun. Með tilkomu 
spjaldtölva og snjallsíma reynum við á úlnliði, augu og fingur. Eftirfarandi 
ráð má nýta til að forðast þreytu og eymsli.

Leggirðu spjaldtölvuna flata fyrir framan þig reynir það um of á hálsinn. 
Stillirðu henni alveg lóðrétt upp reynir það um of á úlnliðina ef stimpla 
þarf á lyklaborðið. 

Best er að leggja spjaldtölvuna í 30 gráðu halla fyrir framan sig við lestur 
og skrif. Ef einungis á að lesa má stilla spjaldtölvunni í halla þannig að 
þægilegt er að horfa á skjáinn.

Stækkið letrið til að reyna ekki um of á augun. Athugið einnig að stilla 
birtustigið á skjánum og jafnvel lit.

Ekki pikka fast á lyklaborðið á spjaldtölvunni og haldið úlnliðunum 
beinum og slökum. 

Við lestur uppi í sófa eða uppi í rúmi fyrir svefn gæti verið sniðugt að 
fjárfesta í þar til gerðum spjaldtölvustandi, eða baunasekk til stilla spjald-
tölvunni upp á. Þannig má komast hjá þreytu í úlnliðum.

Þreyta í úlnliðum og 
augum við lestur

- Samkvæmt 840.000
notendum GoodReads!
- Samkvæmt 84

notendum Goodm
40.
dRe

.000
eads!

www.bjortutgafa.is 

 Framhald Divergent-
kvikmyndarinnar!

 Önnur bókin í hinum geysivinsæla
Divergent-bókaflokki er nú komin út í kilju.

Fæst hjá öllum betri bóksölum!
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Bækur og verk eftir eldri höf-
unda sem ekki eru lengur 
höfundarréttavarðar er hægt 
að nálgast víða á vefnum. Þá 
má einnig finna sögur sem 
höfundar setja frítt á netið 
auk kennslubóka og annarrar 
fræðslu sem ná má í endur-
gjaldslaust. Hér má sjá nokkrar 
síður sem safna saman fríum 
rafbókum 

FreeBookSpot 
www.freebookspot.es
Hér má nálgast um 4.500 fríar 
rafbækur í 96 flokkum. Hægt er 
að hlaða niður bókum í flokkum 
á borð við vísindi, verkfræði, 
forritun og skáldskap. Ekki þarf 
að skrá sig á síðuna til að hlaða 
bókunum niður.

Free-EBooks  
www.free-ebooks.net
Hér má nálgast fjölda rafbóka 
en einnig má hlaða niður 
ókeypis tímaritum auk þess sem 
fólk getur sent inn sínar eigin 
rafbækur. Hér þarf að gerast 
meðlimur til að fá aðgang að 
bókasafninu en skráningin er 
ókeypis.

ManyBooks 
manybooks.net
Hér má finna rafbækur fyrir 
spjaldtölvuna, iPod eða eBook 
Reader. Hægt er að leita eftir 
vinsælustu titlunum eða 
eftir meðmælum frá öðrum 
notendum. Titlarnir eru 21.282 
og allir ókeypis.

GetFreeEBooks 
www.getfreeebooks.com
Síða þar sem hlaða má niður 
fjölda rafbóka algerlega ókeypis. 
Öllum bókunum má hlaða 
löglega niður.

FreeComputerBooks   
freecomputerbooks.com
Risastórt safn bóka sem snúa að 
tölvum, forritun, stærðfræði og 
tækni. Einnig má finna punkta 
úr fyrirlestrum. Flokkarnir eru vel 
skilgreindir með 12 yfirflokkum 
og 150 undirflokkum.

FreeTechBooks  
www.freetechbooks.com
Síða sem sérhæfir sig í bókum 
tengdum tölvuvísindum, verk-
fræði og forritun. 

Globusz 
www.38.globusz.com
Globusz er bókaútgáfa á netinu 
sem sérhæfir sig í ókeypis 
rafbókum. 

Fríar bækur

Kostir lesbretta í námi
Lesbretti býr yfir ýmsum kostum sem gera það að sniðugu námstæki. 
Auðvelt ætti að vera að fella slík tæki að skólastarfi en hlutverk þeirra er 
takmarkað og vel skilgreint. Lesbretti koma fyrst og fremst í stað bóka 
og í því felst meginhlutverk þeirra. Í einu lesbretti má geyma hundruð 
bóka og því mætti spara mikinn prentkostnað ef þau væru notuð. 
Einnig fælust aukin þægindi í því fyrir nemendur sem myndu losna við 
byrði margra bóka. 
Lesbrettin búa einnig yfir þeim kosti að í þeim er hægt að breyta letur-
gerð og stærð leturs þannig að það henti hverjum og einum. Síðast en 
ekki síst má reikna með að nemendur hefðu aðgang að fleiri bókum og 
ættu því auðveldara með að finna sér áhugavert lesefni hver fyrir sig 
sem aftur eykur líkur á því að nemendur lesi sér til skemmtunar.
Heimild: skolavefurinn.is
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