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PASSPORT DUOMENŲ BAZĖJE PATEIKIAMI DUOMENYS

Informacija apie:

pramonės šakas, šalis ir 
vartotojus; 

tarptautinį verslą ir prekybą; 

ekonomiką, socialinius mokslus, 
humanitarinius mokslus; 

tarptautinius santykius, keliones 
ir turizmą; 

viešbučių valdymą ir maisto 
produktų rinkodarą. 

Informacija apie ūkio šakas: 

rinkos dydžio duomenys plataus 
vartojimo prekėms; 

pramonės analizė ir sektorių 
ataskaitos; 

įmonių profiliai, prekybinių 
ženklų ir kompanijų dalys. 

Informacija apie vartotojus: 

išsami pajamų, išlaidų ir 
gyvenimo būdo statistika; 

gyvenimo būdo analizė ir 
demografinė padėtis; 

sparčiai augančios vartojimo 
tendencijos ir požiūris. 

Informacija apie šalis: 

tarptautiniu mastu palyginami 
demografiniai, ekonominiai ir kiti 
šalių statistiniai duomenys iki 
2030 m.; 

verslo aplinkos analizė ir 
ekonomikos perspektyvos; 

šalies ir regionų profiliai. 
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PASSPORT NAMŲ PUSLAPIS
1. PAGRINDINIS MENIU

SEARCH Čia galima atlikti išsamią paiešką, norint gauti konkrečią 
informaciją Passport bazėje;

INDUSTRIES Čia galima rasti statistiką ir analizę kiekvienai pramonės šakai;

ECONOMIES Prieiga prie globalios ekonomikos, demografijos ir rinkodaros 
statistikos;

CONSUMERS Sužinokite apie vartotojų tendencijas, demografinius rodiklius 
ir jų poreikius; 

COMPANIES Duomenys apie įmonės veiklą ir konkurentų analizę; 

EUROMONITOR SOLUTIONS Galima rasti atsakymus į individualius 
mokslinių tyrimų poreikius;

HELP Vaizdo medžiaga apie Passport duomenų bazę

FAQ, Dažniausiai užduodami klausimai. Apibrėžimai, metodinė medžiaga ir 
dar daugiau. 

2. PAIEŠKOS LANGELIAI

SEARCH FULL TREE Duomenų ir analizės paieška naudojant vertikalų 
hierarchinį paieškos medį;

BROWSE TREE Duomenų ir analizės paieška naudojant horizontalųjį 
hierarchinį paieškos medį;

SEARCH STATISTICS Aukščiausio lygio statistinis vaizdas apie geriausias šalis 
pagal pramonės šaką arba temą;

FIND ANALYSIS Greitas atitinkamos analizės suradimas pagal pramonės 
šaką ar temą;

EXPLORE DASHBOARDS Vizualus pramonės ištyrimas ir greita didelių 
duomenų rinkinių apžvalga.

3. KAS NAUJO

Perskaitykite naujausius Passport portalo ekspertų analitikų straipsnius.

Titulinis Passport namų puslapis pateikia naujausią informaciją apie pramonės šakas, ekonomiką, 
vartotojus ir dar daugiau.
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PAIEŠKA

1. PAIEŠKA VISOJE PASSPORT DUOMENŲ BAZĖJE PAGAL TURINĮ 
(SEARCH FULL TREE)

Naudodami „Search Full Tree" arba "Browse Tree", galite 
sukurti paiešką pagal:

» Pramonės šakas;

» Miestų duomenis;

» Įmones;

» Prekinius ženklus;

» Maitinimą;

» Tyrimų temas.

2. DUOMENŲ PERŽIŪRA (SEE DATA NOW)

Prisijunkite prie savo paieškos statistikos parametrų, kuriuos 
aprėpia:

» Rinkos dydžiai;

» Prekės ženklo akcijos;

» Įmonės akcijos;

» Platinimas;

» Kainos ir dar daugiau.

3. BUVUSIOS PAIEŠKOS (RECENT SEARCHES)

Peržiūrėkite paieškos istoriją, kad galėtumėte pakartoti 
buvusias paieškas.

4. IŠSAUGOTA PAIEŠKA (SAVED SEARCHES)

Peržiūrėkite savo išsaugotas paieškas per Saved Searches
skirtuką.

Duomenų paieška

Passport paieškos galimybės leidžia greitai surasti informaciją.
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PAIEŠKA II1. KATEGORIJOS IR TEMOS (CATEGORIES AND TOPICS)

Galite ištrinti kategoriją ar keletą kategorijų, kurių nereikia, 
spustelėję kryžiuką prie kategorijos „x“ skyrelyje Categories and
Topics (Kategorijos ir temos);

Spustelėkite Geographies (Geografinės vietovės), esančią 
dešiniau nuo Categories and Topics, jei norite greitai pereiti prie 
kito veiksmo pasirinkę kategoriją.

2. KATEGORIJŲ PAIEŠKA (FIND A SPECIFIC CATEGORY OR TOPIC)

Paieškos filtras pagal konkrečią kategoriją ar temą
įvedant žodžius į paieškos laukelį.

3. KATEGORIJŲ PASIRINKIMAS 

Išskleiskite pramonės šakas, kad galėtumėte pasirinkti 
subkategorijas:

» Paspauskite (+), norėdami išplėsti medžio sekciją ir (-) uždaryti 
medžio sekciją;

» Paspauskite "i", jei norite peržiūrėti kategorijos apibrėžimą;

» Pažymėkite prie subkategorijos, jeigu ją norite įtraukti į 
paiešką.

4. VISŲ SUBKATEGORIJŲ PAŽYMĖJIMAS

Paspauskite ant „medžio“ ikonos, kad sistema automatiškai 
pažymėtų visas subkategorijas.

5. GEOGRAFINIŲ VIETŲ PASIRINKIMAS

Paspauskite Next mygtuką arba Geographies šalia Categories an 
Topics skirtuko, kad savo paieškai pasirinktumėte geografines 
vietas.

Duomenų paieška naudojant Full Tree: Categories and Topics (Kategorijas ir temas)

Ieškokite pagal kategorijas smulkindami jas į subkategorijas.
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PAIEŠKA III
1. VIETOVIŲ PAIEŠKA (GEOGRAPHIES)

Išsirinkite vietovę paspausdami ‘x’ Geographies srityje;

Jeigu norite grįžti į kategorijų skiltį, spustelkite Categories and
Topics.

2. KONKREČIOS VIETOS PAIEŠKA (TYPE A SPECIFIC GEOGRAPHY)

Jeigu ieškote konkrečios vietos, jos pavadinimą įveskite į laukelį.

3. VIETOVIŲ HIERARCHIJA 

Galite pasirinkti pilną regioną arba detalizuokite paiešką jį 
išskleisdami

» Spustelėkite (+) kad išplėstumėte medį ir (-) kad jį 
uždarytumėte.

4. IŠ ANKSTO SUDARYTAS SĄRAŠAS (SELECT A PREDEFINED 
GEOGRAPHY LIST)

Spustelėkite norėdami pamatyti išskleidžiamąjį iš anksto 
sudarytų regionų ar šalių sąrašą.

5. PASIRINKITE VISUS MIESTUS

Paspauskite ant „medžio“ ikonos, kad sistema automatiškai 
pažymėtų visus pasirinktos šalies miestus.

6. PAIEŠKA (SEARCH)

Spustelėkite Search, kad pamatytumėte visą su nustatytais 
paieškos parametrais susijusią statistiką ir analizę.

Duomenų paieška naudojant Full Tree: Geographies

Dabar pasirinkite vietoves, kad atliktumėte paiešką.
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PAIEŠKA IV

1. KATEGORIJOS IR TEMOS (CATEGORIES AND TOPICS)

Išskleiskite pramonės šakas, kad galėtumėte pasirinkti 
subkategorijas:

» Jeigu norite išplėsti kategoriją ar pakategorę, spustelėkite 
mėlyną „>“ kvadratėlį;

» Paspauskite "i", jeigu norite peržiūrėti kategorijos apibrėžimą.

Kai išsirinksite kategoriją, spustelėkite atitinkamą kryžiuką "x" 
skirtuke Kategorijos ir temos (Categories and Topics).

2. KONKREČIOS VIETOS PAIEŠKA 

Paieškos filtras pagal konkrečią kategoriją ar temą
įvedant žodžius į paieškos laukelį.

3. GREITAS SUBKATEGORIJOS PASIRINKIMAS

Spustelėkite išskleidžiamus meniu šioje juostoje ir greitai 
pereikite prie bet kurios subkategorijos.

4. VIETOVĖS PASIRINKIMAS

Spustelėkite skirtuką Geographies arba mygtuką Next, 
norėdami pasirinkti vietovę.

Duomenų paieška naudojant Browse Tree: Categories and topics (Kategorijas ir temas) 

Kategorijų paieška išskleidžiant jų hierarchiją.
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PAIEŠKA V

1. VIETOVIŲ HIERARCHIJA

Kai pasirinkote kategoriją, pasirinkite vieną regioną ir tada eikite 
žemyn kad pasirinktumėte šalis:
» Spustelėkite mėlyną kvadratėlį „>„ ir šalia esantį medį, jeigu 
regioną norite išskirstyti į šalis;
» Ištrinkite pasirinkimą spustelėdami šalia esantį kryžiuką „x„ 
prie šalies.

2. SPECIFINĖ VIETOVĖ

Filtruojama įvedant vietovę į paieškos laukelį.

3. IŠ ANKSTO SUDARYTAS SĄRAŠAS (SELECT A PREDEFINED 
GEOGRAPHY LIST)

Spustelėkite rodyklėlę, kad galėtumėte pasirinkti vietovę iš 
sudaryto sąrašo.

4. REGIONŲ SĄRAŠAS

Spustelėkite rodyklėlę, kad galėtumėte pasirinkti regioną iš 
sąrašo.

5. PAIEŠKA (SEARCH)

Spustelėkite Search, kad pamatytumėte visą su nustatytais 
paieškos parametrais susijusią statistiką ir analizę.

Duomenų paieška naudojant Browse Tree: Geographies (Vietovės)

Dabar pasirinkite geografines vietas, kad atliktumėte paiešką.

1

2 3

8

4

5



REZULTATŲ PUSLAPIS
1. REZULTATAI

Peržiūrėkite pasirinktas kategorijas ir temas arba geografines vietoves.

Spustelėkite Modify search (Keisti paiešką), kad grįžtumėte į paiešką ir 
pakeistumėte pasirinkimus;

Spustelėkite Save search (Išsaugoti paiešką), jei norite įtraukti dabartinę 
paiešką prie išsaugotų paieškų.

2. DUOMENŲ PERŽIŪRA (POPULAR STATISTICS)

Pasirinkite populiarią statistiką, pvz .:

» Rinkos dydžiai (Market Sizes);

» Įmonių akcijos (Company Shares);

» Prekės ženklo akcijos (Brand Shares);

» Pasiskirstymas (Distribution).

Duomenų galite ieškoti pagal prekybą, ne prekybą, produktų 
sudedamąsias dalis.

3. ANALIZĖS PERŽIŪRA (ANALYSIS)

Peržiūrėkite apžvalgas tokiuose formatuose:

» Pasauliniai pranešimai;

» Strateginiai pranešimai;

» Pramonė;

» Duomenų grafikai;

» Nuomonės;

» Kiti aktualūs straipsniai.

4. REZULTATŲ FILTRAS

Filtruokite analizių rezultatus pagal:

» Kategoriją;

» Vietovę;

» Turinio tipą;

» Kitus informacijos šaltinius.

REZULTATŲ PUSLAPIS

Rezultatų puslapyje pateikiami jūsų paieškos kriterijus atitinkantys duomenys. Peržiūrėkite duomenis ir analizę 
arba susikurkite asmeninį rezultatų sąrašą.
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STATISTIKOS NAUDOJIMAS1. PUSLAPIO PAVADINIMAS

Viršuje galite matyti pasirinktą priemonės pavadinimą.

2. LENTELĖS PAGRINDAS

Peržiūrėkite rodomų duomenų antraščių pavadinimus 
(pvz., "Historic", "Forecast", ("Istorinis", "Prognozės" ir 
t.t.).

3. STATISTIKOS TIPO PAKEITIMAS (CHANGE STATISTICS TYPE)

Skirtingos statistikos pagal pasirinktas kategorijas ir 
geografines vietoves pasirinkimas.

4. KATEGORIJŲ IR VIETOVIŲ PAKEITIMAS (MODIFY SEARCH)

Pridėkite arba pašalinkite kategorijas ir geografines 
vietoves.

5. DUOMENŲ TIPO PAKEITIMAS (CHANGE DATA TYPES)

Peržiūrėkite konkretaus tipo duomenis.

6. DUOMENŲ KONVERTAVIMAS (CONVERT DATA)

Manipuliavimas rodomais duomenimis.

7. KATEGORIJŲ IR VIETOVIŲ PAKEITIMAS

Rodomų duomenų filtravimas.

8. DUOMENŲ TIPO PAKEITIMAS

Spausdinkite, išsaugokite, atsisiųskite ir bendrinkite 
rodomus duomenis.

9. DUOMENŲ KONVERTAVIMAS

Pasirinkite datos diapazoną (nuo – iki).

Statistikos naudojimas

Statistikos tipo pasirinkimas, kategorijų bei vietovių pakeitimas, duomenų tipo keitimas, duomenų konvertavimas ir kt. 
nustatymai.
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STATISTIKOS NAUDOJIMAS II

1. IŠVESTIES DUOMENYS

Eksportuokite duomenis į Excel arba PDF, spausdinkite arba 
išsaugokite juos.

2. DUOMENŲ KONVERTAVIMAS (CONVERT DATA)

Naudodajant šiuos valdiklius galima pakeisti duomenis:
» Keisti valiutą;
» Keisti dabartinius vertės duomenis (nominal) į pastoviosios vertės 
duomenis (real);
» Rasti augimą.

3. DUOMENŲ VALDYMAS

Šiuos valdiklius galima naudoti norint pakeisti:
» Duomenų tipą;
» Laikotarpį;
» Kategorijas;
» Vietoves.

4. DAUGIAU REZULTATŲ

Prieiga prie susijusių statistikos rinkinių, pavyzdžiui:
» Įmonės akcijų;
» Prekės ženklo akcijų;
» Pasiskirstymo.

Statistikos naudojimas Duomenų eksportavimas, konvertavimas, valdymas ir kt.
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STATISTIKOS NAUDOJIMAS III

1. IŠORINĖS GALIMYBĖS

Ataskaitą galima eksportuoti PDF formatu, atspausdinti 
ją arba ją išsisaugoti.

2. TURINYS (TABLE OF CONTENTS)

Lengvas perėjimas prie skirtingų ataskaitos sričių.

3. SUSIJĘ ATASKAITOS (RELATED REPORTS)

Galite gauti išsamias susijusių ataskaitų versijas su 
papildoma analize.

4. SUSIJĘ STRAIPSNIAI (MORE RELATED ITEMS)

Pasinaudokite apžvalgomis, pvz.:

» Parama statistikai;

» Pramonės ataskaitos;

» Įmonės profiliai;

» Straipsniai;

» Kita analizė.

Analizė

Atsižvelgiant į pasirinktų rezultatų tipą, galite lengvai naršyti ir analizuoti savo analizę.
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PRAMONĖS PUSLAPIAI
1. PAIEŠKOS STATISTIKA (SEACH TREE)

Galimybė greitai prieiti prie atitinkamų paieškos 
hierarchijos sekcijų.

2. ANALIZĖS PAIEŠKA (ANALYSIS FINDER)

Raskite visą su tema susijusią analizę pagal tipą ir 
vietovę.

3. RANK ŠALYS (RANK COUNTRIES)

Aukšto lygio statistikos vaizdas apie geriausias šalis 
pagal temą.

4. RANK KATEGORIJOS (RANK CATEGORIES)

Aukščiausių pramonės kategorijų nagrinėjimas pagal 
vietoves.

5. TOP ĮMONIŲ PERŽIŪRA (REVIEW TOP COMPANIES)

Geografinių tyrimų ir rinkos dalies pirmaujančių 
pramonės įmonių apžvalga.

6. PANELĖS (DASHBOARDS)

Vizualiai apžvelkite pramonės šakas ir greitai 
aprėpkite didelius duomenų rinkinius.

Pramonės šakų puslapis

Naujausi pasirinktos pramonės šakos tyrimai.
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INTERAKTYVIOS PANELĖS
NAMŲ PUSLAPIS

Prieiga prie informacijos suvestinių pasirenkant grupę ir,  jei 
reikia, pramonės šaką išskleidžiamuosiuose sluoksniuose ir 
tada spausti „Pradėti“ (Launch).

PRAMONĖS ŠAKŲ PUSLAPIAI

Prieiga prie informacijos suvestinių. Išskleidžiamajame 
sąraše pasirinkite pramonės šaką ir spauskite "Eiti„ (Go).

Vizualinės apžvalgos

Passport interaktyvios informacijos panelės leidžia vizualiai išnagrinėti pramonės šakų, kategorijų, įmonių ir kanalų duomenis 
arba gilintis į vartotojų tendencijas, panaudojant jūsų ekonominius, socialinius bei demografinius duomenis.
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TURINIO IŠSAUGOJIMAS

1. REZULTATŲ RŪŠIAVIMAS (SORT RESULTS)

Rūšiuokite savo rezultatus pagal abėcėlę arba pagal datą.

2. TURINIO FILTRAVIMAS (FILTER CONTENT)

Filtruokite savo turinį pagal tipą ir publikavimo datą.

3. TURINIO BENDRINIMAS (SHARED CONTENT)

Prisijunkite prie turinio, kurį bendrina su jumis kiti jūsų 
prenumeruojami nariai.

4. ATSISIUNTIMAS (DOWNLOADS)

Prisijunkite prie anksčiau atsisiųsto turinio.

5. REDAGAVIMAS IR IŠTRYNIMAS (EDIT AND DELETE)

Redaguokite ir ištrinkite anksčiau išsaugoto turinio 
elementus.

Prieiga prie Jūsų turinio

Prisijunkite prie turinio, kurį išsaugojote, turinio, kurį bendrina su jumis kiti naudotojai, ir paskutinių atsisiuntimų.
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Sėkmės naudojantis 
Passport duomenų baze!


