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1. Buka e-resources.perpusnas.go.id dan login menggunakan nomor anggota dan
password yang diinput saat pendaftaran.

2. Tampilan setelah login akan seperti ini.



3. Scroll ke bawah dan temukan Myilibrary, lalu klik Tautan.

4. Setelah itu akan diarahkan ke myilibrary dengan tampilan seperti ini.

5. Kemudian klik pada menu Search lalu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian ketik
kata kunci pada kolom pencarian (gunakan bahasa inggris) misalkan “Management”
lalu klik Search atau tekan Enter.



6. Hasil pencarian akan muncul, kemudian lihat tab sebelah kiri, pada menu Book Status
berikan ceklis pada Unlimited Print, Copy, & Download agar hasil pencarian hanya
menampilkan koleksi-koleksi yang dapat diunduh secara full text.

7. Klik pada koleksi yang ingin dibaca / diunduh secara full text dan tampilan akan
berubah lagi seperti gambar berikut.



8. Kita bisa membaca seluruh isi buku secara online dengan klik READ ONLINE, jika
ingin mengunduh koleksinya, klik pada tombol DOWNLOAD.

9. Setelah Klik DOWNLOAD, muncul notifikasi pilihan Create Account atau Sign In, Jika
belum pernah mengunduh koleksi di myilibrary, maka pilih Create Account.

10. Muncul dialog baru dengan tampilan seperti ini.



11. Setelah berhasil membuat akun, akan muncul notifikasi pilihan device yang kita
gunakan untuk mengunduh koleksi lalu klik Continue, tampilan seperti ini.

12.Untuk mengunduh dan membaca koleksi di myilibrary diperlukan aplikasi tambahan di
perangkat kita, yaitu Adobe Digital Editions. Jika aplikasi tersebut belum terpasang di
perangkat kita, klik Get Adobe Digital Editions jika ingin mengunduh dan memasang
aplikasinya.



13.Tampilan akan berubah seperti ini, Pilih versi aplikasi sesuai sistem operasi pada
perangkat yang Anda gunakan.

14.Setelah aplikasi berhasil diunduh dan dipasang, selanjutnya klik Download pada
koleksi yang ingin diunduh, tampilan seperti ini.



15.Setelah berhasil di unduh, seret dokumen yang telah terdownload ke perangkat Adobe
Digital Editions.

16.Tampilan akan berubah seperti ini, Klik dua kali untuk membacanya.



17.Tampilan akan berubah seperti ini.

18. Koleksi bisa dibaca secara full text dan Selesai.


