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Dokumentide 

üleslaadimine 
piiranguta piiranguta 5 dokumenti   piiranguta   piiranguta 

Ühe dokumendi  maht 
max  100 MB  

ja 500 lehte 
max 100 MB piiranguta 

  max  100 MB  

  ja 500 lehte 
  piiranguta 

Lubatud failiformaadid 

PDF, DOC, PPT,  

ODT, WPD, SXW, RTF, 

ODP või SXl 

PDF, Word, Excel, 

PowerPoint või Open 

Office failid 

PDF, Word, Excel, 

PowerPoint või Open 

Office failid 

  PDF 

PDF,DOC(X)/PPT(X)/XLS(X), 

ODS/ODT/ODP..., 

JPG/PNG/GIF/SVG/EPS..., 

AVI/MOV/OGM/FLV..., 

ZIP(JPG, DOC, ZIP...), 

TGZ/TBZ2... 

E-raamatu kujundus 
üks kujundusmall, saab 

muuta värvi 

 

neli kujundusmalli 

üks kujundusmall, saab 

muuta värvi 
  neli kujundusmalli   üks kujundusmall 

Litsentsi lisamine 

keskkonnas 
võimalus puudub CC litsentsi lisamine võimalus puudub   võimalus puudub   võimalus puudub 

Vistutamine (embed) lubatud lubatud lubatud   lubatud   lubatud 
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Multimeedia lisamine 

(taustamuusika ja 

heliefektid) 

saab lisada saab lisada ei saa lisada   ei saa lisada   ei saa lisada 

Dokumendi  printimise 

ja allalaadimise 

ärakeelamine 

saab administreerida saab  administreerida saab  administreerida 

  ei saa printida ega  

  alla laadida ega  

  administreerida 

   saab printida, ei saa  

   administreerida 

Gruppide loomine 

keskkonnas 
saab luua saab luua ei saa luua   ei saa luua   ei saa luua 

Dokumendis linkide   

parandamine 

keskkonnas 

ei saa toimetada 
saab muuta  

või parandada 
ei saa toimetada   ei saa toimetada   ei saa toimetada 

E-raamatule sisukorra 

loomine 
ei saa luua saab luua ei saa luua   ei saa luua   ei saa luua 

Avaldamine 

(avalik/privaatne) 
Publik / Private Publik / Private Publik / Private    Publik / Private   Avalik vaade 
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Otsingumootor olemas olemas olemas   puudub   olemas 

Statistika olemas olemas olemas   olemas   puudub 

Tasuta konto 
mitteäriliseks 

kasutamiseks 

mitteäriliseks 

kasutamiseks 

mitteäriliseks 

kasutamiseks 

   mitteäriliseks  

   kasutamiseks 
  keskkond on tasuta 

Täisekraan vaade 

(Fullscreen) 
olemas olemas olemas   olemas   olemas 

Isiklik raamaturiiul saab luua 
saab luua ja  

ka vistutada 
saab luua   saab luua ja vistutada   ei saa luua 

Kommenteerimine ja 

reiting 

lubatud, saab ise 

administreerida 

lubatud, saab ise 

administreerida 
ei saa kommenteerida   ei saa kommenteerida   ei saa kommenteerida 


