Låna strömmande film
Biblioteken i Örnsköldsvik är anslutna till
Viddla och Cineasterna – det nya sättet att
låna film från biblioteket!
Via filmtjänsterna kan du som låntagare
enkelt streama film till dator eller platta.
Innehållet är ett kvalitetsurval både i djup
och bredd – anpassat just för bibliotekens
låntagare.
För att kunna låna en film, krävs att du har
ett giltigt bibliotekskort med pinkod på något
av biblioteken i Örnsköldsviks kommun, en
internetuppkoppling, samt befinner dig inom
Sveriges gränser.

Har du frågor, kontakta något
av Biblioteken i Örnsköldsvik
Arkenbiblioteket:

0660-880 20

Bjästa bibliotek:

0660-26 50 23

Björna bibliotek:

0660-26 54 40

Bredbyns bibliotek:

0660-26 52 32

Husums bibliotek:

0660-26 50 74

Skorpeds bibliotek:

0661-301 04

Trehörningsjö bibliotek: 0662-202 30

Du kan låna två filmer per filmtjänst, alltså
fyra filmer sammanlagt under en 28-dagarsperiod, och har 48 timmar på dig att se
filmen. Du kan streama filmen direkt till
önskad enhet.

Örnsköldsviks kommun
Biblioteksenheten
Biblioteken i Örnsköldsvik
tfn: 0660-880 20
e-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se
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Med vår streamingtjänst Viddla kan du
låna film när och var du vill i Sverige.

Låna strömmande film gratis via
biblioteket!




Det här behöver du:
 Ett bibliotekskort med pinkod från något
av biblioteken i Örnsköldsviks kommun.
 En internetuppkoppling.
 Något att titta med – dator, surfplatta eller
mobil.

Det här behöver du:
 Ett bibliotekskort med pin-kod från något
av biblioteken i Örnsköldsviks kommun.
 En internetuppkoppling.
 Något att titta med – dator, surfplatta eller
mobil.

Så här enkelt är det:
 Besök viddla.se och välj från listorna eller
sök fritt.
 Logga in med dina bibliotekskortsuppgifter för att starta filmen.
 Titta så mycket du vill på filmen i
48 timmar.

Så här enkelt är det:
 Besök cineasterna.se
 Välj ditt lokala bibliotek
 Välj en film som du vill låna.
 Ange lånekortsnummer och pinkod och
klicka på ”Låna film”.
 Titta så mycket du vill på filmen i
48 timmar.



Starta webbläsaren på din iPhone eller
iPad.
Tryck på AirPlay-symbolen för att spela
upp på en större skärm.
Om AirPlay-symbolen inte visas, tryck
på AirPlay-dubblering.

Google Chromecast


Android-enheter och datorer kan
streama film från båda filmtjänsterna
med Chromecast. iOS-enheter kan för
närvarande bara streama film från
Viddla.



Klicka på cast-knappen som visas efter
att du har valt en film och loggat in med
ditt lånekortsnummer och pinkod.

