
1 Knowledge base app tips

Så här använder du Kunskapsbanken
Operationell information samlad på ett ställe

Söker du > tjänstebeskrivningar, användarguider, blanketter, regelverk, prislistor, 
rutinbeskrivningar mm.

Använd Kunskapsbanken

1. Klicka på “Kunskapsbanken” för att gå till appen
2. Eller gå direkt till en sparad sökning i Kunskapsbanken
3. Hantera dina sparade sökningar

Söker du > Nyheter, nyhetsbrev, statistik och uppdateringar mm. se lathunden 
Kunskapsbanken – app tips

Så här söker du i Kunskapsbanken och sparar dina sökningar.
Sök brett eller fi ltrera/använd fl era söktermer för att göra din sökning mer specifi k

Exempel > Vill du veta vilka bolagstjänster Euroclear Sweden erbjuder i Sverige?

1. Välj en tjänst, t.ex. Anslutning av värdepapper
2. Sök på Sverige som marknad
3. Sök på Euroclear Sweden 
4. Snabblänkar till dina sparade sökningar

Tip > Använd Sparade sökningar som genvägar till specifi ka ämnen. Du kan lägga till 
dina favoritsökningar på din startsida (se skärmklipp på nästa sida)
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2 Knowledge base app tips

Sök genom att använda drop-downlistorna och/eller nyckelord

1. Sökfält med drop-downlistor - välj taggar för att begränsa sökningen

Tip >  Börja skriva in ditt sökord i passande sökfält

Exempel > Letar du efter information om bolagsstämmor? Som du ser ovan, 
börja skriva din sökning i sökfältet för tjänster och välj ett av de föreslagna 
resultaten

2. Fritextfältet för nyckelord  - skriv endast in nyckelord, inte meningar, för 
bästa sökresultat.

Exempel >
Undvik = Hur fungerar rutinen/anslutningsprocessen för...
Använd = Rutinbeskrivning, Anslutning, Emissionsuppdrag, Fullmakt, 
Aktiebok etc.

Mer information > Se lathund (på engelska): 
• How to manage your email news subscriptions
• Kunskapsbanken – app tips

Avgränsa din sökning i Kunskapsbanken
Du kan även söka med ett av de 4W:na för att få reda på:
• “Hur” en tjänst fungerar
• “Hur mycket” något kostar-
• “När” för att nå en avvecklingskalender, få veta tidsramar för 

bolagsstämma etc.

Du kan även söka i det tomma fritextfältet längst ned. Sök på nyckelord, t.ex. 
Rutinbeskrivning, Emissionsuppdrag, Fullmakt, Anslutning etc.

Vad är de 4Wna?
Sök med ett av de 4Wna i kombination med en tjänst för att få reda på:
- “How/Hur” en tjänst fungerar
- “How much/Hur mycket” något kostar
- “When/När” för att nå t.ex. en avvecklingskalender, tidsramar för 

bolagsstämma/utdelning etc.

Exempel > Vad är avgiften för bolagstjänster i Euroclear Sweden?

1. Sökfält med drop-downlistor - välj taggar för att begränsa sökningen
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