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Rafbókaveita með íslenskar rafbækur  
(á íslensku og ensku eftir íslenska og enska höfunda) 
Dreifum rafbókum frá: 

Bókaforlögum 
Litlum og sjálfstæðum útgefendum 
Höfundum og skúffuskáldum 
Rétthöfum 

Framleiðum rafbækur fyrir ofangreinda 
Gegnsæi: 80% af sölu til útgefanda/höfundar. 
Allar bækur er hægt að lesa á öllum tækjum 

  (þar með talið á Kindle) 
 



       Android                        iOs   Lesbretti 

 



Kóði í rafbókum sem takmarkar notkun kaupanda 
Takmarkar notkun við ákveðin tæki og leshugbúnað 
Getur sett takmarkanir á fjölda eintaka, prentun og 
afritun texta og tímabundna notkun. „Notkunarleyfi“. 
Getur haft áhrif á síðari notkun eða afturkallað leyfi. 
Framtíðarnotkun er háð leyfisskráningu seljanda. 

Þrjár stærstu DRM lausnir: 
Amazon, Apple og Adobe 

 
 
 

Verslun 



Helstu kostir 
Hindrar afritun rafbókaskrá 
Stýrir aðgangi að rafbókum 
Miðlæg stýring á sölugrunnum 
Takmarkar notkun rafbóka 

Helstu ókostir 
Kemur ekki í veg fyrir afritun  
(aflæsing auðveld) 
Eykur kostnað 
Fækkar mögulegum kaupendum 
Tæknileg hindrun fyrir notendur 
Takmarkar „frelsi“ lesanda 
 
 

 
 

Ótæknivæddir 
 
 
 
Tæknivæddir  
 
 
 
Andófsmenn 

Lesendur/viðskiptavinir 



Markaðurinn 
Engin sjáanleg ólögleg dreifing á íslenskum rafbókum 
Mikil notkun á erlendum rafbókaverslunum 
Mikill skortur á kunnáttu og þekkingu viðskiptavina 
Mikill áhugi og löngun á rafbókalestri 

Emma 
41% viðskiptavina sækir Kindle útgáfur 
Úrval rafbóka of lítið og svarar ekki eftirspurn 
Rafbókasala lítil en ört vaxandi 
Stærri útgefendur tegir til rafbókaútgáfu 
 

 



Þeir sem lesa rafbækur lesa meira (bæði á prent og 
rafformi)  Að meðaltali 24 vs. 15. 
30% þeirra sem eiga lestæki eyða meiri tíma í lestur 
en áður 
Rafbókalesendur (fullorðnir) kjósa rafbókaformið 
fram yfir pappírsformið við yndislestur 
61% rafbókalesenda kaupa bækur frekar en að fá 
þær á annan hátt (miðað við 54% pappírslesenda og 
32% hljóðbókanotenda) 

Heimild: http://libraries.pewinternet.org/2012/04/04/the-rise-of-e-reading/ 4.apríl 2012 

http://libraries.pewinternet.org/2012/04/04/the-rise-of-e-reading/


Íslenskar 
rafbækur 

Erlendar 
rafbækur 



Aukum úrval rafbóka 
Einfalt að finna áhugavert lestrarefni 
Auðvelt að sækja og lesa án tæknilegrar þekkingar 
Hagkvæmt í samanburði við aðrar leiðir sé miðað við 
tíma og verð 

 
Kaup á lestri, ekki formi 

lestur óháður tæki, stað eða stund 
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