
 

 

VERSÃO DIGITAL  

dos livros 

da Loescher Editora 

 

INSTRUÇÕES DE ACESSO 
 



 

ETAPA 1: 

(desbloquear livro) 
 

 

 

 

Primeiramente é necessário criar usuário e senha no site 

IMPAROSULWEB. 

 

Leia e siga as instruções. 

 

 

Importante: use sempre o mesmo usuário/senha se tiver mais de 

um livro e/ou para seus livros que adquirirá no futuro. 
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ETAPA 2: 

(acesso ao livro digital) 
 

 

 

 

É necessário baixar o aplicativo MYLIM para ter acesso ao livro 

digital.  

 

Leia e siga as instruções do aplicativo MYLIM. 

 

 



Caro Usuário, 

desejamos informá-lo que as versões digitais dos cursos Loescher  

indicadas abaixo não estarão mais disponíveis na plataforma Booktab a partir de 30 de junho 
de 2020.  

Preparamos, portanto, a publicação dos títulos numa plataforma diferente, myLIM, que 
apresenta funcionalidades de utilização semelhantes. 

Para continuar a usufruir dos seus livros em formato digital, o convidamos a baixar o software 
myLIM. Visto que as plataformas Booktab e myLIM são dois ambientes de software distintos 
que não se comunicam entre si, recordamos-lhe que as eventuais personalizações de livros 
(evidenciações, notas, link, anexos pessoais) inseridos anteriormente em Booktab não serão 
recuperáveis automaticamente em myLIM. No entanto, poderá replicá-los manualmente na 
nova plataforma que permite todas essas funções. 

Os conteúdos interativos (exercícios) e multimídia (áudio e vídeo ligados ao desfolhável) são 
geralmente mantidos e podem ser executados e apreciados como em Booktab. 

A plataforma myLIM está disponível nas versões desktop (Win, Mac e Linux), o aplicativo pode 
ser baixado no site www.loescher.it/myLIM e nas versões móveis (IOS e Android), disponíveis 
na Apple Store e no Google Play. 

Para acessar myLIM, é preciso usar as credenciais da sua conta criada em 
www.imparosulweb.eu. Não será necessário desbloquear novamente os livros para vê-los em 
myLIM: depois de acessar à plataforma, os volumes aparecerão na biblioteca prontos para 
serem baixados. 
 
Em caso de dúvidas ou problemas, não hesite em contatar a nossa assistência no endereço 
email imparosulweb@loescher.it 
 

http://www.loescher.it/myLIM
http://www.imparosulweb.eu/
mailto:imparosulweb@loescher.it
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