
SEK e-Standard
Håller dig uppdaterad  
med det allra senaste



SEK e-Standard ger dig ett standardbibliotek 
som alltid är uppdaterat med det senaste

Prenumerera på standarder och handböcker som just ditt företag eller du och din 
avdelning behöver i er verksamhet. Med tjänsten SEK e-Standard kan du vara 
säker på att alltid vara uppdaterad med både de senaste digitala handböckerna 
och standarderna inom just ditt område. 

Med SEK e-Standard:       
• får du alltid lägst pris på de standarder och handböcker du behöver    
• har du tillgång till tidigare versioner även efter att de har ersatts med nya    
• är du alltid uppdaterad med det senaste    
• har du hela ditt standardbibliotek tillgängligt online med möjlighet att  

ladda ner och skriva ut vid behov 



Gör så här!    
Sök upp den standard eller handbok du vill ha på elstandard.se och välj att köpa den 
som SEK e-Standard.     
Första gången du väljer SEK e-Standard bestämmer du om du vill ha vårt  
standardpaket med 1–5 produkter för en användare eller för två till fem användare.    
Behöver du en e-Standardlösning med fler produkter och/eller användare? Kontakta oss 
så hjälper vi dig att ta fram en specialanpassad lösning utifrån dina behov. Ring oss på 
08-444 14 00 eller skicka ett mejl till shop@elstandard.se.    
Vill du ha hjälp med att ta fram ett urval eller har du frågor om dina valda handböcker 
och standarder, hjälper vi självklart gärna till. Ring oss på 08-444 14 00 eller skicka ett 
mejl till shop@elstandard.se. 

Du bestämmer själv  
innehåll och omfattning  
Välj att prenumerera på  

allt från enstaka standarder 
och handböcker till hela  

standardbibliotek,  
antingen för bara en  
användare eller flera.     

Prenumerera på  
svensk och  

internationell standard,  
tekniska rapporter, 

 tekniska specifikationer  
och digitala  

SEK Handböcker.

Börja i liten skala,  
du kan alltid utöka  
ditt standard- och  

handboksbibliotek när  
nya behov uppstår.



SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation 
som drivs utan vinstintresse. SEK är utsedd av 
regeringen att ansvara för all standardisering  
i Sverige inom det elektrotekniska området.  
   Standarderna utformas till största del genom 
internationella och europeiska samarbeten där 
SEK representerar och samordnar svenska  
företag, organisationer och myndigheter.  
   Med sina specialistkunskaper deltar idag 
omkring 800 experter från olika företag,  
myndigheter, organisationer, högskolor och  
universitet i standardiseringsarbetet.
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