BYGGINFORMATION ONLINE
Oslagbar koll på projekt, företag, anbud och upphandlingar inom såväl privat som
offentlig byggsektor. Du får enkelt tillgång till kunskap och underlag för att fatta rätt
beslut och göra fler och bättre affärer.

MINA AFFÄRSMÖJLIGHETER

TJÄNSTER

FUNKTIONER

EXEMPEL/TIPS/NYTTA

• Påminnelse via e-post varje vecka.



Du glömmer varken tjänster eller lösenord.

• Se händelser flera veckor bakåt (upp till 6 månader).



Du missar ingen viktig information.

• Med Senaste Nytt ser du vad som hänt den senaste
veckan t.o.m. NU!



Du har större chans att vara först på plan och få de
bästa jobben!

• Möjlighet att selektera/sortera veckans projekt.



Det går snabbt att prioritera och hitta de projekt som är
mest aktuella, störst osv.

• Markera intressanta projekt för att skriva ut eller jobba
vidare med.



Skriv bara ut/jobba vidare med de projekt som du själv
väljer.

• Se all information och alla material/detaljer.



Byggkostnad, byggstart, anbudstider, material m.m.

• Adresser, telefonnummer och e-postadresser.



Spar tid. Du kan ringa, skicka e-post, post och lätt hitta
till dina kontakter.

PROJEKT- &
FÖRETAGSHÄNDELSER

• Klicka på ett företag eller en person och se alla övriga
projekt.



Du kan förbereda dig inför kontakt/besök genom att vara
påläst om övriga projekt.

• Skriv ut projektkort eller listor.



Skriv ut och ta med dig information.

• Sätt villkor att en viss målgrupp inte får vara utsedd.



Undvik projekt som är för sena för dig.

(Händelserapportering
enligt din profil)

• Egen historik på projekt du tidigare har tittat på, skrivit ut,
antecknat på osv.



Snabbt och enkelt får du information om vilka projekt du
har gjort något med.

• Projekt med rött utropstecken i träfflistan är ett helt nytt
projekt.



Du ser direkt i träfflistan om ett projekt är helt nytt för dig.
Spar tid.

• Kontaktpersoner på företag.



Hitta rätt person i rätt tid. Bara aktiva personer på aktuellt projekt.

• Tilldela egenskaper på företag/person.



Hitta kunder, konkurrenter etc snabbt och enkelt.

• Ta ut excel-rapport på valda projekt.



Hantera informationen i andra program.

• Kartplacering av projekt/företag.



Geografisk överblick samt vägbeskrivning.

• Symbolen Offentligt anbud visas under anbudsfliken på de
projekt som är offentliga.



Skilj på privata och offentliga upphandlingar.

• Markera projekt som ointressanta.



Projekten blir ljusgrå/kursiva – du ser dem direkt och
spar tid. Dölj dem om du vill.

• Gör din egen startsida med hjälp av Mina Genvägar.



Hitta snabbt till just dina favorittjänster.

• Sök projekttyp utifrån byggstartintervall.



Ta fram projekt av en viss typ, inom ett visst område,
under en viss tidsperiod. Använd uppslagsverket inför
planering, budget, statistik etc. Eller ta fram projekt med
just ditt material/detalj.

• Sök företagstyp (byggherrar, konsulter, entreprenörer).



Vilka byggherrar planerar att bygga kontor den närmsta
tiden? Eller vilka arkitekter har ritat/ritar på skolor i Stockholm?

• Sök kontaktperson (hos företag).



Var jobbar en viss person? Vilka projekt har han/hon?

• Konkurrensbevakning



Vem jobbar med vem? Övervaka dina konkurrenter OCH
dina fasta kontakter – får du verkligen alla jobb från
dem?

• Sök på ord i projektets rubrik.



T.ex. bredband, fönsterbyte, målning, ramavtal, ortsnamn
mm.

• Skriv ut ringlistor på företag.



För dig som vill jobba vidare med telemarketing.

• Skriv ut listor med projekt.



Skriv ut just de projekt du sökt fram/markerat.

• Kartplacering av projekt/företag.



Geografisk överblick samt vägbeskrivning.

• Snabbsök



Sök snabbt och enkelt på ord som projektets namn,
geografi, adress, fastighetsbeteckning etc.

SÖKNING
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TJÄNSTER



Du spar tid och kan känna dig trygg! Vi skickar dig
e-post när det händer något nytt på de projekt/företag
du valt att punktbevaka.

• Analysera företags relationer och se var, vad och när de
bygger. Se storlek på projekten och om de bygger nytt eller
ROT.



Vem jobbar med vem? Se relationer mellan involverade
företag på olika projekt. Se och analysera företagets
projekthistorik.

• Se de beslutsfattare som PAR har registrerade.



Du hittar fler beslutsfattare utan att behöva gå utanför
Mitt Sverige Bygger.

• Sök fram intressanta företag och sortera
företagsträfflistan enligt projektvärde i Mkr eller antal
projekt.



Se snabbt vilka företag som är mest aktiva, har flest
projekt eller högsta totala ordervärde. Ger dig en
överblick och hjälper dig att prioritera rätt företag.

• Anteckna på intressanta projekt.



Skriv egna anteckningar på projekt – små ”kom ihåg”
och egna uppgifter på projekt som du jobbar med.

• Prioritera projekt (Hög, Normal, Låg). Spar dessa i din
egen personliga projektkorg.



Nu kan du ha kontroll över alla viktiga projekt som du
bevakar/jobbar med. Du kan t.om. prioritera dem.

• I projektkorgen sparas alla projekt som du anser viktiga.



I projektkorgen ser du direkt om det hänt något nytt på
ett projekt du bevakar (!).

• Du behöver inte skriva ut projekten.



Istället för att skriva ut projekten spar du dem i korgen.

• Skapa egna mappar.



För att få bättre ordning och struktur på de projekt du
sparar kan du själv skapa och döpa egna mappar.

• Du kan lägga in uppgifter på projekt/företag.



Kom ihåg att ringa, skicka offert, besöka etc.
Sätt ett återkomstdatum på viktiga projekt.

• Se alla medarbetares anteckningar.



Undvik ”krockar” – ring inte på samma projekt om ni
jobbar på gemensamma distrikt eller olika skeden.

• Skicka projekt vidare inom ditt företag och/eller till externa
mottagare.



Kommunicera internt och externt, se till att viktiga projekt
verkligen följs upp av rätt person.

• Ta emot projekt från andra inom ditt företag.



Du kan få meddelande av din chef/medarbetare om
han/hon tycker att du ska ansvara för ett projekt.

• Kontakta oss för mer information om möjligheter att
exportera information.



Exportera projektinformation till Excel, interna system,
CRM-system osv.

MARKNADSANALYS

• Selektera geografiskt unika områden i kombination med
utvalda byggkategorier – se grafer och index över hur
utvecklingen sett ut de senaste åren.



Hjälper dig att analysera din marknads nuläge och
framtidsutsikter. Beslutsunderlag för viktiga beslut. Budget, prognos, planering och uppföljning.

MINA ADRESSER

• Sök fram intressanta företag och plocka ut adresserna
direkt från träfflistan.



• Gör en adressförfrågan genom att välja målgrupper,
tidsintervaller, leveranssätt och utformning.



• Vi ser till att alla beslutsfattare på projekten får möjlighet
att se ditt företags varumärke – detta sker via de
e-korrektur som mailas ut varje vecka.



Du behöver inte göra någonting. Du syns ändå –
rekommenderas för dig som vill bygga och stärka ditt
företags varumärken. Exponering på nätet!

• Du kan lägga upp en presentation av ditt företag och
välja egna sökord.



Besökarna får veta mer om ditt företag via den text du
skriver.

• Du exponeras från och till på vår startsida, du finns
även synlig och sökbar på byggsverige.se, byggsok.se,
byggfolio.se och byggvarlden.se



Du syns framför relevant byggtrafik på vår startsida
samt framför de som gör över 20 000 sökningar på vår
gratistjänst byggsok.se varje månad.

• Regelbunden statistik.



Hur många gånger har ditt varumärke/företagsnamnn
varit mitt framför ögonen på beslutsfattarna?

• Alla kunder hos Sverige Bygger ser ditt företags
varumärke/logotyp.



Våra kunder är proffs – en blandning av konsulter,
entreprenörer och materialleverantörer. Viktiga
målgrupper även för dig?

• Byggfolio är en online portfolio där du berättar om dina
bästa affärer och kopplar dem till referensprojekt i vår
databas. Kravet på proffsiga referenser från tidigare
byggprojekt ökar - skapa en Byggfolio för att kommunicera
dina bästa referensprojekt.



Använd Byggfolio i dina anbud, offerter och i din
marknadsföring för att vinna nya affärer!

MINA AFFÄRSMÖJLIGHETER

FÖRETAGSANALYS
RANKING

PROJEKTKORG

TILLÄGG
AFFÄRSMÖJLIGHETER

(Anteckna/Prioritera
och sätt återkomst)

TILLÄGG
BESLUTSSTÖD

EXEMPEL/TIPS/NYTTA

• Välj ut viktiga projekt/företag och sätt dem under
punktbevakning!

PUNKTBEVAKNING

AVANCERAD
LICENS
(Kan allt som
projektkorg kan +)

ADRESSUTTAG
TILLÄGG
MITT VARUMÄRKE

FUNKTIONER

EXPONERINGSPAKETET

BYGGFOLIO

När du vill träffa rätt! Vi har adresser av hög kvalitet
och du får rätt kontaktpersoner – de som tar beslut i
projektet!
Du får adresser till AKTIVA byggherrar , konsulter och
entreprenörer i hela Sverige.
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