RÄÄTÄLÖIDYT RAKENNUSTIEDOT
OMAT KAUPANTEON MAHDOLLISUUDET

Voittamaton kuva hankkeista,
yrityksistä, tarjouksista ja
hankinnoista kattaen sekä
yksityisen että julkisen rakennussektorin.
Omat kaupanteon mahdollisuudet tarjoavat rakennustietoja ja
voittamattomia kaupanteon
mahdollisuuksia.
Yhdessä asiakkaidemme kanssa luomme räätälöityjä ratkaisuja. Käymme läpi
maantieteellisen alueen, minkä tyyppisiä rakennustöitä haluat seurata ja milloin, jotta
saat oikeat tiedot oikeaan aikaan laajan hanketietokantamme ja kattavan hankkeiden
seurannan kautta.

Haku

Hakupalvelumme kautta voit hakea
tietoja koko tietokannastamme
profiilinmukaisesti. Pikahaun avulla
voit hakea tietoja kätevästi hakusanoilla, kuten hankkeen tai yrityksen
nimen, maantieteellisen alueen ym.
perusteella. Laajennettu haku
mahdollistaa haun tiettyjen vaihtoehtoisten hanke- tai yritysryhmien
mukaan ajassa eteen- tai taaksepäin.

Hanketapahtumat

Palvelu lataa hankkeiden viimeisimmät tapahtumat profiilinmukaisesti. Maantieteellinen sijainti
näytetään selkeästi kartalla.

Asiakkaamme
peukuttavat!

Yritystapahtumat

Yritystapahtumista voit tarkastella
yrityksiä, joita on viimeksi raportoitu
profiilinmukaisissa hankkeissa.

Omat hankkeet ja kontaktit

Hankkeiden ja yritysten erityisseuranta. Saat s-postia tapahtumista. Voit
myös tallentaa tärkeitä hankkeita ja
yrityksiä, tehdä muistiinpanoja,
asettaa tehtäviä ja luoda omia kansioita pitääksesi tiedot järjestyksessä.

Yritysanalyysi

Suhteet – kuka tekee töitä kenelle?
Selvitä hankkeiden koko, toimenpiteet,
maantieteellinen alue ja rakentamisen
aloitus.

Ranking

Toiminto, jonka avulla selvität nopeasti
yritykset, joilla on eniten hankkeita
tai korkein hankkeiden kokonaisarvo.
Antaa hyvän yleiskuvan ja auttaa
panostamaan oikeisiin yrityksiin.

Karttatoiminto

Tietoja voi hakea myös karttatoiminnon avulla – hakutuloslista mukautuu
sitä mukaa kun zoomaat karttaa.
Karttatoiminnon avulla saat nopeasti
hyvän yleiskuvan. Voit toki käyttää
karttatoimintoa myös reittihakuun löytääksesi tietyn hankkeen tai yrityksen.

Lisäpalvelu
Laajennettu lisenssi
•
Kollegoiden muistiinpanojen
näyttö
•
Hankkeiden lähettäminen &
vastaanotto
•
Yhteinen kansiorakenne
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www.rakennasuomi.fi
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Missiomme on auttaa asiakkaitamme ja tehdä oikeiden päätösten tekemisestä
mahdollista ja jopa helppoa, tehostaa markkinointia ja tarjota enemmän ja
parempia kaupanteon mahdollisuuksia.
Käyttämällä Oma Rakenna Suomi -palvelua huomaat, että otamme missiomme vakavasti.
Säännölliset päivitykset tarjoavat uusia kaupanteon
mahdollisuuksia päivittäin

Päivittäisten markkinatutkimusten kautta tutkijamme seuraavat rakennusprosesseja ja selvittävät kuka rakentaa mitä, missä, milloin ja miten.
Jokaista rakennus- ja maarakennushanketta seurataan rakennuttajan
idea- ja suunnitteluvaiheesta tarjousaikataulujen sekä valittujen
suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden raportointiin.
Tietokannassa tapahtuvat muutokset näkyvät Rakenna Suomen asiakkaille
suoraan verkossa, viiveettä.

OMAT KAUPANTEON MAHDOLLISUUDET

Haku-, seuranta- ja tapahtumapalvelut
tarjoavat voittamattomia kaupanteon
mahdollisuuksia. Sisältää rakennustietoja hankkeista, yrityksistä, tarjouskilpailuista ja hankinnoista.
(Lue lisää erillisestä PDF-tiedostosta)

Omat pikakuvakkeet

Oma Rakenna Suomi on luultavasti ensimmäinen ja ainut rakennustietopalvelu, jonka voit räätälöidä täysin tarpeidesi mukaan. Omat pikakuvakkeet -toiminnon kautta voit luoda räätälöidyn Rakenna Suomi -palvelun
verkkoon.
Oma Rakenna Suomi koostuu moduuleista, joista voit itse ”Omat pikakuvakkeet” -palvelun avulla valita haluamasi moduulit. Vedä, aseta ja pudota
moduuleja luodaksesi ainutlaatuisen ratkaisun.

OMAT LIIKETOIMINTATIEDOT

Tilasto-, analyysi-, trendi- ja rankingpalvelut tarjoavat hyvän pohjan liiketoimintatietojen hallintaan nopeasti ja helposti
– aina kun tarvitset.
(Lue lisää erillisestä PDF-tiedostosta)

Seuraamme rakennusprosesseja

Minkätyyppisistä hankkeista olet kiinnostunut ja mistä hankkeiden vaiheista
haluat tietoa? Seuraamme rakennusprosesseja alusta loppuun etsiessämme kaupanteon kannalta tärkeää tietoa.
Tervetuloa rakentavan Suomen suurimpaan hanketietokantaan ja
kattavaan hankkeiden seurantapalveluun.

OMA TAVARAMERKKI

Näkyvyys-, osoite- ja postituspalvelut
markkinoivat ja vahvistavat tavaramerkkiäsi tehokkaasti.
(Lue lisää erillisestä PDF-tiedostosta)

Rakennusprosessi
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