RANKING JA YRITYSANALYYSI
OMAT KAUPANTEON MAHDOLLISUUDET

Lataa kiinnostavat
yritykset ja analysoi niitä.
Saat kattavat tiedot ja
pystyt tekemään oikeat
päätökset.

Kaikki, joilla on kirjautumistiedot Rakenna Suomen verkkopalveluihin, voivat käyttää
Ranking ja Yritysanalyysi -toimintoja.

Ranking

Ranking-toiminto löytyy
seuraavista hakutuloslistoista:

•
•
•
•

yritystapahtumat
yrityshaku
erityisseurannassa olevat yritykset
yrityskansio

Priorisointi ja vertailu

Ranking-toiminnon avulla selvität
nopeasti yritykset, joilla on eniten
hankkeita tai korkein hankkeiden
kokonaisarvo. Näin saat hyvän
kokonaiskuvan ja pystyt helpommin
valitsemaan yritykset, joihin kannattaa
panostaa.
Huom. Rankinglista on toimipaikkakohtainen. Toisin sanoen yritykset,
joilla on useita toimipaikkoja, saattavat
näkyä useammassa kohtaa.
Jos oma yrityksenne on mukana
listassa, voit verrata yritystänne
kilpailijoihin.

Koko tietokanta tai osavalinta

Voit luoda rankinglistan perustuen
valittujen yritysten kaikkiin hankkeisiin
tietyn aloitettujen hankkeiden intervallin sisällä tai vain nykyisen hakuprofiilin mukaisiin hankkeisiin perustuen.
Valitsemalla ”kaikkien hankkeiden mukaan” rankinglista luodaan tietokannan kaikkien tietojen pohjalta, toisin
sanoen ei ainoastaan profiilinmukaisten tietojen pohjalta.
Jos sen sijaan valitset ”nykyisen hakuprofiilin mukaan”, rankinglista luodaan
niiden osavalintojen pohjalta, joihin
alkuperäinen hakutuloslista perustui.

Syvennä tietoja käyttämällä Yritysanalyysia

Yritysanalyysi

Analyysit perustuvat tietokannassamme oleviin tietoihin
tehdyistä ja suunnitelluista hankkeista
valitsemasi vuoden mukaan.

Suhteet

Kuka tekee töitä kenelle? Tarkastele
kaikkia yrityksiä, jotka ovat olleet
mukana samassa hankkeessa kuin
valittu yritys. Selvitä, kuinka suuren
osan hankkeeseen rekisteröityjen
yritysten kokonaistyöpanoksesta
valittu yritys on tehnyt. Voit helposti
suodattaa itseäsi kiinnostavat tiedot
yritystyypin, hanketyypin ja vuoden
mukaan.

Missä – Mitä – Koko –
Toimenpiteet – Milloin
Lue lisätietoja välilehdiltä.

Valitse hakutuloslistasta kiinnostavimmat yritykset ja syvennä tietoja
Yritysanalyysin kautta.
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RANKING JA YRITYSANALYYSI
Luo hakutuloslista Ranking-toiminnon avulla ja syvennä tietoja käyttämällä Yritysanalyysia. Saat kattavat tiedot ja pystyt tekemään oikeat päätökset.

1.

3.

Valitse hakutuloslista kiinnostavista yrityksistä ja aktivoi ranking.

Listan kärjessä olevat yritykset.

2.

4.

Valitse lajittelujärjestys. Napsauta
kysymysmerkkiä, jos haluat lisätietoja
eri valinnoista. Luo ranking, kun olet
valmis.

Syvennä tietoja Yritysanalyysin
kautta.
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