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Co to jest Tablica wyników?
Tablica wyników to zestawienie 10 uczniowskich firm zarejestrowanych na stronie z najlepszymi
wynikami w danym regionie, kraju i na świecie. Firmy są oceniane na podstawie liczby udostępnień na
Facebooku, unikalnych wejść do ich sklepów i odznak-serduszek, które otrzymały oraz obrotów na
rynku. Punkty są przyznawane w następujących kategoriach:
●

Udostępnienia na Facebooku

●

Zrealizowana sprzedaż

●

Liczba unikalnych wejść do sklepu online

●

Liczba polubień firmowej strony miniprzedsiębiorstwa

Gdzie można znaleźć Tablicę wyników?
Możesz przejrzeć zestawienie na Tablicy wyników, klikając przycisk Tablica wyników znajdujący się
w górnym menu strony.

Jeśli znajdujesz się na głównej serwisu My Student Company, zostaniesz przeniesiony/a do
zestawienia Tablicy wyników uwzględniającego wszystkie uczniowskie firmy zarejestrowane na
platformie. Jeśli znajdujesz się na stronie głównej Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości/Junior Achievement Foundation, zostaniesz przeniesiony/a do zestawienia
uwzględniającego jedynie firmy zarejestrowane w ramach działalności Fundacji.
Po otworzeniu strony Tablica wyników dla całej platformy My Student Company, możesz wybrać
którąkolwiek organizację zarejestrowaną na platformie. Klikając

przycisk danego kraju, zostaniesz przeniesiony/a do zestawienia
miniprzedsiębiorstw-liderów dla tego kraju. Możesz również wyświetlić wyniki w
oparciu o całkowitą liczbę punktów zebranych w następujących okresach: „Dzisiaj”,
„W tym tygodniu”, „W tym miesiącu” oraz „Ogółem”.

Jakie informacje przedstawia zestawienie Tablica
wyników?
Zestawienie Tablica wyników jest tworzone w oparciu o kilka kategorii, w których przyznawane są
punkty, zgodnie z działaniami uczniowskich firm w danych obszarach na platformie. Tablica wyników
przedstawia 10 najlepszych firm uczniowskich, ich pozycję w rankingu, zdobyte punkty, logo i nazwę.

(Zrzut ekranu zrobiony w 2020 r.)

Jeśli miniprzedsiębiorstwo jest zalogowane, pod zestawieniem najlepszych firm pojawia się wykres.
Wykres przedstawia miejsce firmy w klasyfikacji, zdobyte punkty i postępy/statystyki w zestawieniu.
Punkty
Punkty naliczane są automatycznie
przez platformę w oparciu o wyniki
sprzedaży (sumy z transakcji),
udostępnienia na Facebooku,
odznaki-serduszka (polubienia) i unikalne wyświetlenia profilu firmy. Wynik ogólny jest sumą punktów
zebranych w każdej z kategorii.

W ustawieniach platformy My Student
Company określono jak przyznawane
są punkty w danej kategorii.
Przykładowo, za każde 1 EURO 一 10
punktów zostaje przyznane w
kolumnie sprzedaż. Sprzedany
produkt, który kosztuje
20 EURO spowoduje dodanie 200
punktów.
Dla transakcji prowadzonych na
terenie Polski walutą jest polski złoty
(PLN).

