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Creeer account

Introductie Trimble Portaal

Plan settings bekijken

Gebruikers toegang verlenen

Beheerder toegang tot SketchUp geven

Inlog toegang SkethUp resetten

Hulp bij installatie document



CREEER ACCOUNT
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WAAROM?

Nadat SketchUp bĳ ons is besteld en bevestigd ontang je
meerdere e-mails. In die emails is er 1 van Trimble die er
voor zorgt dat je bestelling zichtbaar is voor Trimble. Mis
je deze e-mail dan kan het zĳn dat de bestelling niet
correct doorkomt

INLOGGEN EN BEKIJKEN

Volg de volgende stappen om je bestelling te activeren.

1. Open de email van Trimble zoals te zien op
onderstaande afbeelding. Klik op de activatie-link
(click here).

2. De webbrowser opent een inlog-pagina.
A: Is er al een Trimble ID aanwezig (vanwege een
trial-periode) klik dan op ‘Aanmelden’.
B: Is er nog geen Trimble ID: Voer dan de gegevens
van de gebruiker in.

3. Klik op ‘Code Verzenden’. Er zal een e-mail worden
verzonden met daarin een code. Voer de code in.

4. onjuist? Klik op ‘wachtwoord vergeten)
5. Selecteer het Trimble Account waar bĳ staat

“Pucchased via SketchUpExpert / gekocht via
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BESTELLEN EN TOEKENNEN VAN SKETCHUP
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INLOGGEN EN BEKIJKEN

Volg de volgende stappen om in het beheer portaal te
komen:

1. Open een internet-browser
2. Ga in de adresbalk naar myaccount.trimble.com
3. Log in met het mailadres dat overeenkomt met

je bestelling.
4. Eerste keer inloggen? Maak een wachtwoord aan

en bevestig je bestelling in je mail. Wachtwoord
kwĳt of onjuist? Klik op ‘wachtwoord vergeten)

5. Selecteer het Trimble Account waar bĳ staat
“Pucchased via SketchUpExpert / gekocht via
SketchUpExpert

6. Kies tussen my products, members of plan
settings

myaccount.trimble.com

Inloggen met emailadres en
wachtwoord

Kies account “purcased via
Sketchupexpert”

productoegang voor
gebrukers (is bij beheerder

leeg)

Gebruikers toekennen

(is bij gebruikers zonder
beheerders-rechten leeg)

Bestelling controlleren

is bij de besteller zichtbaar

WAAROM?

Na de aaschaf van SketchUp zal er een Trimble
ID worden aangemaakt. Een Trimble ID bevat
een online-beheer portaal. Hier zĳn onder
andere zichtbaar:

1. Afloopdatum bestelling.
2. Status van de bestelling (Actief of inactief).
3. Aantal gebruikers.
4. Aantal beheerders.

Er zĳn ook een aantal mogelĳheden:
1. Beheerders toevoegen.
2. Gebruikersrechten toekennen.
3. Gebruikersrechten intrekken,



PLAN SETTINGS (BESTEL INSTELLINGEN) BEKIJKEN
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AdMiraal

status actief = goed

Controlleer einddatum

INLOGGEN EN BEKIJKEN

Status en einddatum van de bestelling controlleren:

1. Klik op “Plan Settings”
2. Controlleer of de status op ‘actief’ staat.
3. Controlleer de einddatum (Expiration date)
4. Controlleer het aantal seats (SketchUp gebrukers). In

dit voorbeeld zĳn er vier gebruikers die alle vier
toegang hebben tot SketchUp (zie members

Om tussentĳds extra gebruikers toe te voegen, ga naar
www.sketchupexpert.com/sketchup/toevoegen of neem
contact op via SketchUpExpert.com

Meer gebruikers toevoegen? Ga naar:

sketchupexpert.com/sketchup/toevoegen
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GEBRUIKERS TOEGANG VERLENEN TOT SKETCHUP
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WAAROM?

De gene die SketchUp aanschaft hoeft geen gebruiker te
zĳn. In dit beheer portaal kan gebruikers toegang
verlenen tot het gebruik van SketchUp.

Voorbeeld: Is SketchUp gekocht met 5 gebruikers, dan
kan SketchUp 5 keer worden uitgedeeld.

Er zĳn meerdere account-rollen (Account Role)
1. Account Owner (Eigenaar / beheerder)
2. Tweede Account Owner (Eigenaar / beheerder)
3. Company Admin ( Beheerder (kan toekennen)
4. Product User (Kan alleen product gebruikern)

GEBRUIKERS TOEKENNEN

Volg de volgende stappen om in het beheer portaal te
komen:

1. Klik op Members
2. De eerste naam is altĳd de account owner (eigenaar).
3. Kĳk bĳ de kolom product acces (product toegang)

Staat hier ‘none’ dan heeft de eigenaar zelf geen
toegang.

4. Eigenaar toegang geven? Kĳk op blad 4
5. Gebruikers toevoegen? Klik op Add new user
6. Vul de gegevens van de gebruiker in, en de rol van

de gebruiker (bĳvoorbeeld product user)
7. Klik bĳ Product Acces op de checkbox om de nieuwe

gebrukker SketchUp teogang te geven.
8. Klik op Add User. De nieuwe gebruiker ontvangt een

bevestigingsmail

r

AdMiraal
info@sketchupexpert.com

bert@sketchupexpert.com

cornelis@sketchupexpert.com

darius@sketchupexpert.com

Bert Visscher

Cornelis Pannekoek

Darius de Groote

AM

BV

CP

DG

Nieuwe gebruiker
toevoegen

wel/geen

product-toegang



BEHEERDER OOK PRODUCT GEBRUIKERSTOEGANG GEVEN
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WAAROM?

In veel gevallen is de account owner (de gede die de
bestelling heeft gedaan) tevens SketchUp gebruiker.
Staat er bĳ deze gebruiker “product toegang: geen /
product acces none” dan staat dit niet ingesteld. Volg
de volgende stappen om de producttoegang te
wĳzigen:

NAAM

AdMiraal
AM

ROL PRODUCT TOEGANG

zelf geen toegang alleen
beheerders-rol

account
eigenaar

Naam eerste
gebruiker

PRODUCT TOEGANG VERLENEN AAN BEHEERDER

1. Controller of de account owner product toegang
heeft. (Product Acces None = geen toegang.)

2. Klik op de 3 dubbele punt achterin de naam-kolom ⋮
3. Klik op Modify Product Acces

Er opent een venster
1. Klik in het lege vierkantje (checkbox) zodat er een

vinkje in komt.
2. Het getal voor ‘avalible’ (beschikbaar) veranderd

naar 1 minder. In dit voorbeeld was er 1 van 4
beschikbaar, 0 van 4 beschikbaar. Alle zetels zĳn nu
dus toegekend.

t

Gebruikers-toegang:e

Toegang
verleend

Beschikbare
vrije

plaatsen

1 gezakt
geen toegang

alleen
beheerder

aantal
beschikbare
plaatsen

in dit geval nog
1 beschikbaar

Klik op

“Save Product
Acces”

ontvang een email
ter bevestiging

instelling wijzigen

- product toegang veranderen

- gebruiker verwijderen



INLOG TOEGANG RESETTEN
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WAAROM?

Een SketchUp gebruiker kan op maximaal 2
apparaten of versies ingelogd staan. Wil je met een
derde licentie inloggen, dan lukt dat niet. Hiervoor
dienen alle licenties te worden ontkoppeld, zodat er
daarna weer 2 apparaten kunnen inloggen.

ALLE GEBRUIKERS UITLOGGEN

1. Open een internet-browser
2. Ga naar http://myaccount.trimble.com/
3. Controlleer of het mailadres overeenkomt met het

Trimble ID op de bestelling.
4. Log in bĳ het bussiness-account (purchased via

SketchUpExpert) .
5. Klik op “My Products
6. Klik op “View Included Applications” (bekĳk

inbegrepen applicaties”
7. Klik onder SketchUp Pro op “Manage Devices”
8. Klik op “Deauthorize All” en op “Done”
9. Log in SketchUp uit, en opnieuw in om de wĳziging

actief te krĳgen.

manage devices

bekijk inbegrepen applicaties

Klik op manage devices
(beheer apparaten)

Klik op Deauthorize all om alle
aparaten uit te loggen

Alles is uitgelogd. Open
SketchUp en log uit en in


