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Inleiding
Google maps heeft in 2018 haar voorwaarden aangepast. Dit betekent voor websitehouders
dat zij vanaf nu een Google account gekoppeld moeten hebben aan maatwerk kaarten. Hoe
je dit kunt instellen kun je lezen in dit document. Meer informatie over de kosten vind je op
de prijslijst van Google: https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/.

Volg de volgende stappen
Google Cloud platform
Ga naar deze pagina: https://cloud.google.com/maps-platform/.
Op deze pagina kun je meer informatie krijgen over het Google Maps platform.

Kies een product
Je krijgt een popup met de vraag om een product te kiezen. In de meeste gevallen is het
voldoende om enkel ‘Maps’ te kiezen.

Klik op doorgaan.

Kies een projectnaam
Je krijgt de vraag om een projectnaam te kiezen. Vul hier in wat je wilt. Het is handig dit een
duidelijke naam te geven zoals bijvoorbeeld ‘Vestigingen’ of ‘Mijn Websitenaam’.

Klik op volgende.

Facturering
Wanneer je al een facturerings account hebt kun je deze stap overslaan. Heb je nog geen
facturerings account, dan kun je deze hier koppelen. Bij complexe kaart implementaties zal
dit een vereiste zijn.

Volg de stappen in de volgende schermen en voer je persoonlijke gegevens in. Je zult
uiteindelijk worden geleid naar de API pagina.

API console
Ga naar https://console.cloud.google.com wanneer je niet geredirect bent. Je zult op een
dashboard komen waarin je straks gegevens van de API kunt bekijken.

Project aanmaken
Klik op ‘selecteer een project’.

Kies in het popup venster voor nieuw project. Is het project al aangemaakt door het Google
Platform dan kun je in dit venster voor dat project kiezen en hoef je geen project aan te
maken. Ga naar hoofdstuk API.

Je krijgt vervolgens een nieuw venster waar je de naam van het project kan invoeren.

API
Na aanmaken wordt je geredirect naar het dashboard. Bovenin kun je je project selecteren.
Mocht de knop er nog niet staan, klik dan nog even een keer op Homepage knop.

Klik bij ‘api’s en services’ op ‘inloggegevens’.

Je krijgt een nieuw venster waar je gegevens aan kunt maken. Kies voor API sleutel.

Er wordt een sleutel gemaakt.
Kopieer deze sleutel en stuur deze naar support@poolcommunicatie.nl
Let op!: zonder sleutel kun je geen Google maps op je website gebruiken.

API beperken
Je kunt de sleutel extra beveiligen door er een website aan te koppelen. Klik op sleutel
beperken. Kies bij app beperkingen voor HTPP verwijzingen.

Voer zoals hierboven de urls naar uw domeinaam in. Vergeet hierbij niet uw cms-point.nl
domeinaam!

Google maps activeren
Wanneer je de api via het cloud platform hebt aangemaakt is waarschijnlijk niet nodig deze
stap uit te voeren, maar kijk voor de zekerheid na of de Google Maps API geactiveerd is,
zodat de ontwikkelaar de API kan en mag gebruiken.
Wanneer je nog niet naar https://console.cloud.google.com bent genavigeerd, ga naar het
dashboard van de Google Cloud Console. Zorg dat je het juiste project ingestart hebt.
Ga in het menu naar API’s en services en vervolgens Dashboard.

In het API dashboard klik op API’s en services inschakelen. (Wanneer deze knop niet
aanwezig is zul je waarschijnlijk een overzicht krijgen van API’s die in gebruik zijn. Bekijk of
de lijst de Maps JavaScript API bevat.)

Vervolgens krijg je een scherm waarin je API’s kunt selecteren. Kies in dit scherm voor Maps
Javascript API.

Je kunt in dit scherm op Inschakelen klikken.

