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SKREDDERSYDD BYGGINFORMASJON

Bedriftshendelser 
Se bedrifter som nylig ble rapportert 
om i prosjekter i henhold til din profil. 

Mine Prosjekter og 
kontakter/ Overvåkning  
Punktovervåk prosjekter, bedrifter og 
personer. Vi sender e-post når noe 
skjer. Du kan også lagre viktige pro-
sjekter/ bedrifter, notater, lage oppføl-
ginger og opprette egne mapper for 
å holde orden. Her administrerer du 
også funksjonene Mine Adresseuttak.

Rangering
Med denne funksjonen kan du raskt 
se hvilke bedrifter som er mest aktive, 
har flest prosjekter eller den høyeste 
totale prosjektverdien. 

Den gir deg oversikt og hjelper deg 
med å prioritere riktig bedrift. 

Bedriftsanalyse 
Relasjoner – hvem samarbeider med 
hvem? Hvilke prosjekter har 
bedriftene – størrelse, type, 
geografisk beliggenhet, byggestart 
etc. 

Søk 
Med søketjenesten vår kan du søke i 
hele data-basen ved hjelp av profilen 
din. Hurtigsøk gjør det enkelt å søke 
på ord som prosjektets eller 
bedriftens navn, geografisk 
beliggenhet osv. 

Avansert søk gjør det mulig å søke et-
ter spesifikke prosjekter eller bedrifter, 
alternativt grupper av disse, både 
fremover og bakover i tid. 

Prosjekthendelser 
Tjenesten tar frem de siste  
hendelsene fordelt på prosjekter 
innen din profil. Den geografiske 
beliggenheten blir presentert på et 
oversiktlig kartbilde. 

Kartfunksjon
Du kan til og med selektere via vår 
kartfunksjon – trefflistene tilpasses når 
du zoomer i kartet. Med kartfunksjonen 
får du raskt et godt overblikk og du 
kan selvfølgelig bruke den til veibeskri-
velse til et prosjekt eller bedrift.

Tilleggstjenester: 
Avansert brukerlisens
• Se dine kollegaers notater på et  
 prosjekt eller bedrift
• Send og motta prosjekter internt i  
 virksomheten
• Felles mappestruktur for lagring av  
 informasjon

Mine adresseuttak
• Velg raskt og enkelt ut interessante 
adresser for digitale eller printede 
utsendelser. Leveres i Excel-fil. 

Brukeranalyse
• Gir deg som ansvarlig mulighet for 
å analysere de tjenester og leveranser 
som deres bedrift abonnerer på, ned 
på individ nivå.

Rapporter
• I tjenesten har du allerede mulighet 
til å hente ut deler av informasjonen i 
en excelfil. Har du andre behov kan vi 
spesialtilpasse excelrapporten til deg. 

Sammen med deg som kunde lager vi en skreddersydd løsning. Vi går igjennom ditt  
geografiske nedslagsfelt, hva slags type bygg du vil ha kontroll på, tidsaspekter osv. Alt  
dette for at du skal få riktig informasjon til riktig tid fra Byggenorges største prosjektdatabase.

Nå også på  
mobilen!

Du kan tom logge deg inn 
på mobil.norgebygges.no

MINE FORRETNINGSMULIGHETER

MIN BESLUTNINGSSTØTTE

MITT VAREMERKE

MINA GENVÄGAR

Få kontroll på byggeprosjekter, 
byggefirmaer, anbud og 
anskaffelser innen privat og 
offentlig sektor.

Mine forretningsmuligheter 
inneholder bygginformasjon som 
gir deg flere og bedre    
forretningsmuligheter.
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