RANGERING
OGKLICKA
BEDRIFTSANALYSE
CTRL+SHIFT
Alle som kan logge på de elektroniske tjenestene til Norge Bygges, har også tilgang til
funksjonene Rangering og Bedriftsanalyse. Du finner raskt frem til interessante bedrifter som du
kan analysere videre. Du henter ut informasjon og skaffer deg et godt beslutningsgrunnlag.

Rangering

•
•
•
•

Du finner funksjonen på følgende trefflister:
bedriftshendelser
søk etter bedrift
punktovervåkede bedrifter
bedriftskurven

Prioritere og sammenlikne
en interessant treffliste over bedrifter,
1. Velg
og klikk på «Aktiver rangering».

Når du bruker rangeringsfunksjonen, finner du raskt ut hvilke
bedrifter som er mest aktive, har flest prosjekt eller den høyeste
totale prosjektverdien. Dette gir deg god oversikt og hjelper deg
å velge ut hvilke bedrifter du bør prioritere.
Legg merke til at rangeringen er per avdeling/kontor. Det vil si at
bedrifter med flere avdelinger kan figurere flere steder på listen.

Hvis din egen bedrift er med på listen, kan du også sammenlikne
din plassering i forhold til konkurrentene.
Velg sortering. Klikk på tegnet ? for å få vite

2. mer om hva de ulike valgene innebærer.
Når du er ferdig, klikker du på
«Vis rangeringsliste».

Tilgang til hele databasen eller etter utvalg

Du kan velge å la rangeringslisten vise samtlige prosjekt for de
valgte bedriftene innenfor det valgte byggestartsintervallet, eller
bare prosjekt som samsvarer med gjeldende søkeprofil.
Hvis du velger «Basert på alle prosjekt», får du tilgang til
informasjon fra hele databasen til Norge Bygges, ikke bare
informasjonen som samsvarer med din personlige profil.
Hvis du velger «Basert på aktuelt søk», gjøres rangeringen ut fra
det utvalget som lå til grunn for den opprinnelige trefflisten.

Arbeide videre med Bedriftsanalyse
ser du hvilke bedrifter som står øverst på
3. Her
listen.

Fra trefflisten klikker du inn på de mest interessante bedriftene
og analyserer dem videre ved hjelp av funksjonen
Bedriftsanalyse.

Bedriftsanalyse
Analysene er basert på informasjonen i databasen til
Norge Bygges, som omfatter både gjennomførte og planlagte
prosjekt, ut fra det året du velger.

Relasjoner

4. Arbeid videre ved hjelp av Bedriftsanalyse.

Hvem jobber sammen med hvem? Vis alle bedrifter som noen
gang har vært involvert i samme prosjekt som den valgte
bedriften. Få oversikt over hvor stor andel av underleverandørenes totale arbeidsinnsats den aktuelle bedriften
står for. Det er enkelt å filtrere ut nøyaktig den informasjonen
du er interessert i: bedriftstype, prosjekttype og fra hvilket år.

Hvor/Hva/Byggekostnad/Prosjekttype/Når
Klikk på de ulike fanene for mer informasjon.
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