
Refinitiv EIKON (Datastream)  

http://eikon.thomsonreuters.com/index.html  

Hver enkelt bruker må laste ned programmet (Sign in & download) 

(Har du MAC – les mer i slutten av dokumenteti) 

 

 

 

Etter sign in & download må du logge deg inn. Brukernavn og passord får du i biblioteket.  Vi har tre 

lisenser og samtidige brukere, det er derfor viktig å logge ut etter bruk. 

 

 

http://eikon.thomsonreuters.com/index.html


 

 

Aksepter vilkårene og trykk på Accept for å starte nedlastingen.  

 

 

Velg land. 

Så kan du velge om du vil bruke det online eller om du ønsker å laste ned til egen PC. 

Hva er forskjellen i korte trekk: 

• Med Eikon Web Access får du tilgang til Eikons ledende innhold, nyheter og apper direkte 

gjennom nettleseren din. 

• For å få full utnyttelse av Eikon og Datastream (I Excel) må du laste ned programmet til egen 

PC. 

 



  

Når den laster ned kan du møte på en melding om system etc. les gjerne gjennom hva de anbefaler, 

men i de fleste tilfeller er det bare å trykke Continue.   

 

 

Så kan du starte å bruke produktet.  

 



 

Søk etter EIKON på egen PC.  

Du kan velge å åpne programmet, eller du kan åpne Appen for Excel.  

 



 

 

 

Husk å logge ut etter bruk da vi kun har tre samtidige brukere.  (Finnes i «vindu» 1) 

 

I Excel: 

Åpne fanen for Refinitiv Eikon, logg deg inn og ulike analyseverktøy vil bli synlige.  

 

Se at statusen er Online. 

 

 

 

 



Det er egen fane for jobbing med Refinitiv Eikon Datastream. 

 

 

Dersom tabben for Refinitiv Eikon Datastream ikke finnes kan den bli aktivert manuelt.  

Etter at du er logget inn kan du gå til Add-ons i Refinitiv Eikon. 

 

Det vil åpnes et nytt vindu hvor du kan velge Enable på Datastream. 

 

 

Etter at Datastream appen har blitt lagt til må du ta en omstart på Excel. Når du starter Excel 

opp igjen skal tabben for Refinitiv Eikon Datastream være synlig.  

Husk å logge av etter bruk. 

 

 

 

 



Bruk Refinitiv sine sider for veiledningsvideoer etc.  

Videoene er gratis å se, men du må registrere navn og studentepost for å få tilgang.  

 

https://training.refinitiv.com/datastream/ 

https://training.refinitiv.com/datastream/?mkt=173  

 

https://training.refinitiv.com/eikon 

https://training.refinitiv.com/eikon/?mkt=149  

 

https://www.refinitiv.com/en/support-and-training/eikon-training 

https://www.refinitiv.com/en/support-and-training/datastream-training 

 

 

 
i At the present time, Eikon cannot be installed natively on Mac® operating systems so users 

would need virtualization software to run in Windows to get the full desktop experience. 

Virtualization software support is offered on a ‘best-effort’ basis. However, users can access 

a zero-footprint version in their web browser (Chrome/Safari).  

https://www.refinitiv.com/en/support-and-training/eikon-training   
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