
Cara membuat Personal Account dalam Ebook Central 
 
Personal Account diperlukan untuk menyimpan bookmarks, selected ebooks, alerts dan hal hal 
lainnya bagi individual users. 
 
 
Langkah Pertama: 
Masuk ke dalam Access URL Ebook Central, access URL tsb dalam bentuk sbb: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/EBC-SITEID 
EBC-SITEID ini adalah Identifier yang di tetapkan oleh Ebook Central untuk Institusi Anda, 
biasanya ada singkatan nama Institusi pelanggan Ebook Central 
 
Apabila IP Address Universitas / Institusi Anda telah terdaftar di Ebook Central, maka akan 
langsung ditampilkan di layar komputer sbb, apabila tampilannya meminta login artinya IP 
Address Institusi anda BELUM terdaftar di Ebook Central: 
 

 
Dari screen ini users dapat langsung melakukan pencarian dan mengakses ebooks yang tersedia 
(dilanggan atau dimiliki) untuk Institusi nya 
 
 
Langkah Kedua: 
Untuk Login kedalam Personal Account (untuk yang sudah pernah memilikinya, untuk yang 
pernah membuat Login Personal Account di Ebrary sebelumnya, login ini dapat 
digunakan di Ebook Central juga dan tidak perlu membuat lagi), click pada link SIGN IN di 
pojok kanan atas di layar di atas.  Sesudah link Sign in di click, akan ditampilkan layar sbb: 



 

 
 
Langkah Ketiga: 
Untuk yang sudah mempunyai Personal Account (Ebrary atau Ebook Central), dapat langsung 
Sign In, sedangkan yang belum memilikinya dapat membuatnya disini dengan click pada link 
JOIN EBOOK CENTRAL di bagian tengah bawah layar dari printscreen di atas.  Maka akan 
ditampilkan sbb: 
 



 
 
Masukan data First Name, Last Name, Email address anda dan Password yang akan digunakan 
untuk Ebook Central Personal Account anda.  Email address yang diinput disini akan otomatis 
menjadi username Ebook Central Personal Account anda. 
 
Ebook Central Personal Account ini dapat digunakan untuk access authentication waktu 
mengakses Ebook Central dari luar kampus / dari luar IP Address range yang sudah 
terdaftar di Ebook Centralnya, jadi memberikan remote access kepada pemilik Personal 
Account tersebut. 
 
Semoga petunjuk singkat ini dapat membantu.  Apabila ada kesulitan dapat menghubungi 
Perpustakaan Institusi Anda untuk mendapatkan bantuan. 
 
 


