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SÖK - Snabbsök när du letar efter enskilda kontakter eller medier.

AVANCERAD SÖKNING - När du vill söka efter kontakter baserat på t.ex. ämnes-
områden och andra parametrar för att skapa distributionslistor.

SPARADE SÖKNINGAR - De kriterier du angivit vid en avancerad sökning kan 
sparas och återanvändas när du vill uppdatera en lista med nya kontakter som 
matchar sökningen. Här kommer du åt dina tidigare sparade sökningar.

01. Enkel sökning
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Välj om du vill söka efter kontakter eller medier

Välj i vilket land du vill söka i. Här kan du också välja att söka i Cisions Public 
Affairs-databas.

Sök på de ämnen du vill att kontakter eller medier ska täcka genom att klicka 
på knappen med tre punkter eller fritextsök på kontakten eller mediets infor-
mation genom att skriva i fältet.
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02. Avancerad sökning



OneSearch Manual

1

2

3

4

Högst upp ser du sökningen som genererade dessa resultat. Du kan ändra i 
sökningen här och slipper backa till föregående steg.

Glöm inte att spara sökningar du är nöjd med och vill kunna använda enkelt i 
framtiden. På så vis fångar du upp nya kontakter som adderats till databasen 
sedan din förra sökning.

I filterpanelen visas alla filter du kan arbeta med för att filtrera resultaten. Längst 
till vänster kan du addera ytterligare filter. I varje filter kan du sedan välja att 
exkludera eller inkludera olika parametrar. Listan uppdateras så fort du gör en 
filtrering. Du kan ändra ordning på filter genom att dra rutorna till önskad plats.

Här ser du hela resultatet av din sökning. Du kan välja kontakter genom att mar-
kera och sedan addera dom till en lista. Vill du ändra vilka kolumner som visas 
klickar du bara på kugghjulet.
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03. Sökresultat och filtrering


