RAKENNUSTIEDOT VERKOSSA
Seuraa hankkeita, yrityksiä, tarjouskilpailuja ja hankintoja – kattaen niin yksityisen
kuin julkisen rakennussektorin. Saat helposti tarvittavat tiedot ja kattavan pohjan oikeiden päätösten tekemiseksi ja kaupan kasvattamiseksi.

OMAT KAUPANTEON MAHDOLLISUUDET

PALVELUT

HANKE- &
YRITYSTAPAHTUMAT
(Tapahtumien
raportointi
profiilisi mukaan)

HAKU

TOIMINNOT

ESIMERKKEJÄ/VIHJEITÄ/HYÖTYJÄ

• Muistutus s-postitse viikoittain.



Et unohda palveluja tai salasanoja.

• Tapahtumat useita viikkoja taaksepäin (jopa 6 kk).



Et jää paitsi tärkeästä tiedosta.

• Uusimmat uutiset kertovat kuluneen viikon tapahtumat.



Paremmat mahdollisuudet tarjota palveluja ensimmäisenä ja saada parhaat työt!

• Mahdollisuus valikoida/lajitella viikon hankkeet.



Tärkeimmät ja suurimmat hankkeet on helppo löytää ja
asettaa tärkeysjärjestykseen.

• Kiinnostavien hankkeiden valinta tulostettavaksi tai tarkasteltavaksi.



Pystyt työstämään hankkeita, joista olet itse kiinnostunut.

• Kaikki tiedot ja kaikki materiaali/detaljit nähtävissä.



Rakennuskustannukset, rakentamisen aloitus,
tarjouskilpailujen aikataulut, materiaali ym.

• Osoitteet, puhelinnumerot, s-postiosoitteet.



Säästää aikaa. Voit soittaa, lähettää s-postia sekä perinteistä postia ja löydät kontaktit helposti.

• Yritysten ja henkilöiden hankkeiden tarkastelu.



Voit valmistautua yhteydenottoihin ja tapaamisiin olemalla
ajan tasalla muista hankkeista.

• Hankekorttien ja listojen tulostus.



Voit tulostaa tiedot ja ottaa ne mukaasi.

• Tietyn kohderyhmän poissulkeminen ehtoja määrittelemällä.



Pystyt valikoimaan pois hankkeet, jotka ovat itsellesi liian
myöhäisessä vaiheessa.

• Historiatiedot hankkeista, joita olet tarkastellut, tulostanut tai
joihin olet tehnyt muistiinpanoja.



Näet nopeasti ja helposti, mitä hankkeita olet tarkastellut.

• Hakutuloslistan uudet hankkeet merkitty punaisella huutomerkillä.



Näet jo hakutuloslistasta, mitkä hankkeet ovat itsellesi
uusia. Säästää aikaa.

• Yritysten yhteyshenkilöt.



Pystyt löytämään oikeat henkilöt oikeaan aikaan. Vain
ajankohtaisten hankkeiden aktiiviset henkilöt.

• Ominaisuuksien rekisteröinti yrityksille/henkilöille.



Pystyt löytämään asiakkaat, kilpailijat ym. nopeasti ja
helposti.

• Excel-raporttien luominen valituista hankkeista.



Voit käsitellä tietoja toisissa ohjelmissa.

• Hankkeiden/yritysten sijainti kartalla.



Näet maantieteellisen sijainnin ja voit hakea ajo-ohjeita.

• Tarjoukset-välilehdellä julkisten hankkeiden kohdalla Julkinen hankinta -symboli.



Pystyt pitämään yksityiset ja julkiset hankinnat erillään.

• Ei-kiinnostavien hankkeiden merkintä.



Ei-kiinnostavat hankkeet näkyvät himmeinä/kursiivilla, jolloin erotat ne heti ja säästät aikaa. Voit myös halutessasi
piilottaa ne kokonaan.

• Oman etusivun luominen Omat pikakuvakkeet -toiminnon
avulla.



Löydät helposti omiin suosikkipalveluihisi.

• Hanketyypin haku aloitettujen hankkeiden intervallin mukaan.



Voit hakea hankkeita tietyn tyypin, alueen tai ajanjakson
mukaan suunnittelua, budjetteja, tilastotietoja ym. varten.
Voit myös etsiä hankkeita, jotka sisältävät yrityksesi
toimittamia materiaaleja/detaljeja.

• Yritystyypin haku (rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat).



Mitkä rakennuttajat aikovat rakentaa toimistoja lähiaikoina? Mitkä arkkitehdit ovat suunnitelleet/suunnittelevat
kouluja Helsinkiin?

• Yhteyshenkilön haku (yrityksistä).



Missä tehtävissä tietty henkilö työskentelee? Mitä hankkeita hänellä on työn alla?

• Kilpailijaseuranta



Kuka tekee töitä ja kenelle? Voit seurata kilpailijoitasi JA
vakiokontaktejasi – saatko heiltä varmasti kaikki työt?

• Haku hankkeen otsikossa esiintyvän sanan mukaan.



Esim. laajakaista, ikkunoiden vaihto, maalaus, puitesopimus, paikannimi ym.

• Yrityssoittolistojen tulostus.



Kätevää, jos haluat panostaa puhelinmarkkinointiin.

• Hankelistojen tulostus.



Pystyt tulostamaan hakemasi/valitsemasi hankkeet.

• Hankkeiden/yritysten sijainti kartalla.



Näet maantieteellisen sijainnin ja voit hakea ajo-ohjeita.

• Pikahaku



Pystyt hakemaan nopeasti ja helposti sanojen mukaan,
esim. hankkeen nimen, maantieteellisen alueen,
osoitteen, kiinteistömerkinnän ym. mukaan.

LISÄPALVELU
OMA TAVARAMERKKI

LISÄPALVELU
LIIKETOIMINTATIETOJEN HALLINTA

LISÄPALVELU
KAUPANTEON MAHDOLLISUUDET

OMAT KAUPANTEON MAHDOLLISUUDET

PALVELUT

TOIMINNOT

ESIMERKKEJÄ/VIHJEITÄ/HYÖTYJÄ

• Tärkeiden hankkeiden/yritysten asettaminen
erityisseurantaan.



Säästät aikaa ja voit olla huoleti. Saat s-postiviestin,
kun seuraamiisi hankkeisiin/yrityksiin rekisteröidään
uusia tapahtumia.

• Yritysten suhteiden analysointi: missä, mitä ja
milloin yritykset rakentavat? Hankkeiden koko ja
uudisrakentaminen vs. korjaus- ja lisärakentaminen.



Kuka tekee töitä ja kenelle? Pystyt selvittämään
hankkeissa mukana olevien yritysten suhteet ja
analysoimaan yritysten hankehistoriaa.

• Näet Bisnodeen rekisteröidyt päättäjät.



Löydät enemmän päättäjiä etsimättä tietoja Oma
Rakenna Suomi -palvelun ulkopuolelta.

• Kiinnostavien yritysten haku ja lajittelu hankkeiden arvon
tai määrän mukaan.



Saat nopeasti selville yritykset, joilla on eniten hankkeita
tai korkein hankkeiden kokonaisarvo. Antaa hyvän
yleiskuvan ja auttaa panostamaan oikeisiin yrityksiin.

• Muistiinpanot kiinnostaviin hankkeisiin.



Voit lisätä omia muistiinpanoja hankkeisiin – pieniä
muistutuksia ja omia tietoja työn alla olevaista
hankkeista.

• Hankkeiden tärkeyden määrittely (korkea, normaali,
matala) ja tallentaminen omaan hankekansioon.



Pystyt pitämään silmällä kaikkia tärkeitä työn alla olevia
hankkeita ja jopa asettamaan ne tärkeysjärjestykseen.

• Hankekansioon tallennetaan kaikki tärkeinä pitämäsi
hankkeet.



Hankekansiosta näet heti, jos seuraamiisi hankkeisiin on
tullut uusia tapahtumia.

• Hankkeita ei tarvitse tulostaa.



Tulostamisen sijasta voit tallentaa hankkeet kansioon.

• Omien kansioiden luominen.



Pitääksesi tallentamasi hankkeet järjestyksessä voit itse
luoda ja nimetä omia kansioita.

• Tehtävien rekisteröinti hankkeille/yrityksille.



Muista soittaa, lähettää tarjous, käydä tapaamassa jne.
Voit asettaa päivämäärän, jolloin palata tärkeisiin
hankkeisiin.

• Kollegoiden muistiinpanojen tarkastelu.



Pystyt välttämään yhteentörmäykset – usean henkilön
ei tarvitse soittaa samaan hankkeeseen liittyen, jos
työskentelette samalla myyntialueella tai eri työvaiheiden
parissa.

• Hankkeen lähettäminen eteenpäin yrityksen sisällä ja/tai
ulkoisille vastaanottajille.



Sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla pystyt
varmistamaan, että oikeat henkilöt hoitavat tärkeät
hankkeet.

• Hankkeen vastaanottaminen muilta yrityksen sisällä.



Voit saada viestejä esimieheltäsi/kollegaltasi, jos sinut on
nimetty vastuuseen hankkeista.

• Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää tietojen
vientimahdollisuuksista.



Voit viedä hanketietoja Excel-tiedostoihin, sisäisiin
järjestelmiin, CRM-järjestelmiin ym.

MARKKINAANALYYSI

• Maantieteellisten alueiden ja rakennusluokkien valinta –
viimeisten vuosien tarkastelu kaavioina ja indekseinä.



Auttaa analysoimaan markkinoiden nykytilanteen ja
tulevaisuudennäkymät. Hyvä pohja tärkeille päätöksille –
budjetit, ennusteet, suunnittelu ja seuranta.

OMAT
OSOITTEET

• Kiinnostavien yritysten ja osoitteiden poiminta suoraan
hakutuloslistasta.



ERITYISSEURANTA
YRITYSANALYYSI

RANKING

HANKEKANSIO
(Muistiinpanot/
Tärkeys ja tehtävien
rekisteröinti)

LAAJENNETTU
LISENSSI
(Hankekansio +)

OSOITELISTAT

Kun haluat osua oikeaan! Saat voimassa olevat osoitteet
ja tavoitat yhteyshenkilöt, jotka päättävät hankkeista.
Saat käyttöösi aktiivisten rakennuttajien, suunnittelijoiden
ja urakoitsijoiden osoitteet kattaen koko Suomen.
• Osoitekyselyjen lähettäminen valitsemasi kohderyhmän,
aikavälin, toimitustavan ja muotoilun pohjalta.
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