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Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Maximinos

Tutorial do E-Book
Depois

de

efetuar

a

abertura

de

conta

no

Issuu

http://issuu.com/#/signup,

irá aceder à Home do Issuu, onde terá
acesso à hiperligação das suas publicações.

Na página das publicações do utilizador, temos a ferramenta para
enviar a nossa publicação/documento.

em
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Deve ser utilizado o PDF para evitar problemas com a formatação e se
conseguir o resultado desejado.

Após esta ação, o ficheiro estará disponibilizado no site, possibilitando,
então, várias ações, como: introduzir o nome (público) da nossa publicação;
fazer a descrição; escolher a data da publicação e a possibilidade de os leitores
poderem, ou não, fazer download.
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Em seguida, obtém-se a hiperligação direta para a publicação na
internet, além de que também se poderá começar a partilhar nas redes
sociais (todas estas funções aparecem disponibilizadas no menu).
A partir deste ponto, poder-se-á aceder à publicação recente, ou a publicações
anteriores, a fim de proceder à gestão das mesmas.

Neste caso, vamos para as publicações do utilizador. A partir daí,
temos o documento já pronto e podemos, ao clicar nele, ter acesso a muitas
funcionalidades como: Partilhar (caso queiramos fazê-lo outra vez) (ver o link
outra vez); Adicionar a coleções (avançado); Editar (Informações,
Interatividades); Colocar uma versão mais recente do mesmo documento,
Eliminar); Ver estatísticas; Promover com publicidade (paga); Download.
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Parte opcional: Edição das interatividades
O documento estará aberto e as publicações em Word ou PDF estarão
interativas.
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Para colocar outras interatividades, arraste o rato no local desejado para
as interatividades. A partir daí, podemos editar e escolher duas formas de
interatividades: hiperligações ou ações. A forma das hiperligações tem duas
subentradas: link e dica (Ex: Ir para X página, abrir propriedades do
documento, etc.). Depois tem vários botões (opcionais) que pode escolher para
facilitar a interatividade.

Depois de escolher todas as interatividades para o documento,
carreguem em Save (Guardar) e quem possuir o link da publicação, poderá
usufruir das modificações.
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Depois podemos ir para as nossas publicações e abrir o documento.
Podem aceder a este tutorial através do link:
http://issuu.com/gasdgdag/docs/wd-spectools-word-sample-04

BOM TRABALHO E BOAS PARTILHAS!

A Equipa da tua Biblioteca Escolar
com a colaboração de Diogo Araújo

