
 

 

 

Nová aktualizace aplikace Audioteka pro iOS a konečně pořádek na Poličce! 

 

Ostrava, 12. 8. 2015 

 

Nejoblíbenější česká služba pro poslech audioknih u nás, Audioteka.cz, připravila novou verzi své mobilní 

aplikace pro systém iOS. Právě vydaná verze aplikace zlepšuje zejména správu virtuální poličky se 

zakoupenými tituly. 

 

Aplikace Audioteka patří dlouhodobě mezi neúspěšnější aplikace s lokálním českým obsahem v Apple App Store. 

Stabilně se drží na předních příčkách mezi nejziskovějšími aplikacemi v celém App Store a na špičce žebříčku 

nejvíce stahovaných aplikací v kategorii Knihy. Celkem si aplikaci stáhlo již více než 120 tisíc uživatelů. 

 

Nové funkce aplikace ocení především všichni uživatelé služby, kteří mají na své virtuální Poličce početnou 

sbírku audioknih. Nahrávky se nyní sdružují do jednoho řádku, pokud se jedná o audioknihy ze stejné série nebo 

časopisy. Pravidelní posluchači audio verzí časopisů Respekt nebo Forbes najdou nyní všechna vydání přehledně 

na jednom místě. Další novou funkcí je možnost již poslechnuté audioknihy na Poličce skrýt. „ Lepší organizace 

Poličky v aplikacích byla jedním z nejčastějších požadavků na zlepšení aplikace od našich uživatelů,“ 

uvádí k novým funkcím Břetislav Hanzel, jednatel firmy Audiotéka.cz. Další zlepšení se týkají přehrávače, kde si 

uživatelé mohou vybrat způsob zobrazení ovládacích prvků. Uživatelé si mohou vybrat, zda chtějí využívat 

tlačítka pro posun o 30 sekund nebo o celou kapitolu, případně obojí. 

 

Verze 1.90 aplikace Audioteka pro iOS je poslední větší iterací v této generaci. Následující verze 2.0, která bude 

uvedena během letošního podzimu, bude od základů novou aplikací s jinou designovou i funkční koncepcí. 

 

Více informací o aplikaci a její stažení na adrese: https://itunes.apple.com/cs/app/iaudioteka/id469378811. 

 

Manuál pro iPhone 

http://audioteka.cz/manual-pro-aplikaci-iphone,info.html 
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O Audiotéce 

 

Služba Audiotéka nabízí audioknihy v elektronické podobě, které je možné nakoupit a poslouchat přes aplikace 

pro mobilní telefony nebo web www.audioteka.cz. Mobilní aplikace jsou dostupné pro platformy iOS, Android a 

Windows Phone. V nabídce Audiotéky najdete přes 2500 titulů nejrůznějších literárních žánrů i audioverze 

populárních časopisů Respekt a Forbes. Služba Audiotéka je dostupná také na Slovensku přes www.audioteka.sk a 

v další desítce jazykových verzí po celém světě, více informací na http://about.audioteka.com. 

 

www.audioteka.cz 

www.facebook.com/audioteka.cz 

www.twitter.com/audioteka_cz 

https://plus.google.com/+AudiotekaCZ 

www.youtube.com/audiotekacz 

www.instagram.com/audioteka.cz_sk  

 

Další informace: 

Mgr. Alžběta Škytová  

Marketingový specialista   

alzbeta.skytova@audioteka.cz 

Tel: +420 778 747 967 
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