
Vad är Egen nedladdning?
Egen nedladdning är en tjänst som gör det möjligt för 
alla talbokslåntagare att ladda ner talböcker direkt 
från Legimus. På så sätt kan låntagaren komma åt 
mer än 100 000 talböcker när som helst på dygnet.

Vad gör jag som bibliotekarie?
Du som är bibliotekarie ska hjälpa låntagarna att 
registrera sig och skaffa inloggning till Legimus. För 
att göra det behöver du ett registrerarkonto. Fyll i 
det formulär som du hittar på Legimus/För bibliotek, 
så skickar vi ett användar-id till dig.

Bra med flera registrerare
Om flera personer på biblioteket är registrerare finns 
det alltid någon till hands när låntagarna behöver 
hjälp. Det är på det lokala biblioteket som låntagarna 
ska få hjälp med boktips, litteratursökning och att lösa 
de problem som kan dyka upp vid nedladdning.

Hur registrerar jag låntagare?
l  Gå till legimus.se och välj fliken ”För bibliotek”. 

Klicka på den röda knappen i vänster marginal 
med texten ”Hantera användare”. Logga in med 
det användarnamn och lösenord du har fått från 
MTM. 

l  När du är inloggad väljer du ”Mitt bibliotek” och 
klickar på rubriken ”Skapa låntagare” eller ”Skapa 
låntagare under 18 år”. Nu ser du ett formulär där 
du ska fylla i låntagarens uppgifter. 
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l  Först klickar du på länken ”Avtalstext” och går 
igenom den tillsammans med låntagaren, så att 
han eller hon förstår vad det innebär att vara 
talbokslåntagare och ladda ner själv. Avtalstexten 
finns också som ett pdf-dokument på biblioteks-
sidorna i Legimus. Det kan du skriva ut och ge 
till låntagaren. Om låntagaren är under 18 år ska 
avtalet godkännas av hans eller hennes målsman.

l  Klicka i rutan för att visa att låntagaren accepterar 
reglerna. Alternativet ”Skicka inloggningsuppgif-
terna med e-post” är förvalt. Klicka på ”Spara”. 
Nu får låntagaren e-post med lösenordet och en 
länk, så att han eller hon kan logga in i Legimus.

Mer information
Utförlig information om hur du hanterar användar-
konton och om hur låntagarna ska göra för att själva 
ladda ner talböcker finns i Legimus. Där finns också 
en instruktionsfilm som visar hur man laddar ner 
talböcker och information om de olika format man 
kan välja mellan. Du får också veta mer om hur 
låntagarna kan använda Legimus mobilapp.

Kontakt
Har du problem med att skapa konton eller behöver 
fråga om något annat får du gärna kontakta MTM 
på e-postadressen info@mtm.se eller på vår svars-
telefon: 08-580 02 710.


