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Floorplanner Pro Handleiding
Kort gesteld kun je met een PRO account
eenvoudig interactieve plattegronden tekenen
en online publiceren. Deze handleiding vertelt
je alles over de Floorplanner Pro account
omgeving. Hierin kun je je projecten, je account,
stijlen, gebruikers en abonnement beheren.
Heb je hulp nodig met het tekengedeelte

van de floorplanner, dan verwijzen we
je naar de Floorplanner Handleiding.
PRO accounts houders zijn vaak makelaars
of bedrijven die tekenservice verlenen aan
makelaars. Maar een Pro account kan ook
heel bruikbaar zijn voor professionele partijen
die ruimtes inrichten, plannen of managen.
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Pro Accounts - Dashboard
Hieronder zie je een typische overzichts-pagina van een PROaccount. In deze handleiding behandelen we alle onderdelen
van de accountomgeving. Die kun je via de zijbalk bereiken.

Start een nieuw project

Log uit

Hier kun je een nieuw project beginnen
of door je huidige projecten zoeken.

Zijbalk menu

		

Recente projecten

Recent Floorplanner nieuws

Een lijst met de laatst opgeslagen
projecten. Van hier kun je je projecten
openen maar je hebt meer projectacties
op de “Projecten” pagina.

Twitter berichten over onze
nieuwste updates en berichten.
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Pro Accounts - Projecten
De “Projecten” pagina geeft overzicht over je projecten van hieruit kun je verschillende acties doen met
je projecten. Een project heeft 2 modes: de teken mode (waarin je je plattegronden getekend) en de
gepubliceerde mode. Na publiceren kunnen projecten worden gebruikt voor online presentatie.

Klik op “Projecten” in de zijbalk voor een overzicht van al je projecten

Teken modus
In de tekenmodus kun je een plattegrond
van je ruimte tekenen, en de naam,
locatie, etc van je plattegrond bepalen.
Details over hoe je de Floorplanner
tekentool gebruikt is te zien in
de Floorplanner Handleiding
Nadat je je plattegrond af hebt kun je
foto’s of andere media toevoegen.

Een project in de tekenmode. Zie hier de link naar je dashboard, en de
iconen voor opslaan en instellingen, en je hier constructietools.

Gepubliceerde modus
Een plan online publiceren houdt in
dat je het klaar maakt om te worden
bekeken door je clienten of bezoekers.
Je kunt een plan publiceren voor op
een website van een makelaar, op
funda, of op je eigen website.
Na het publiceren van je plattegrond,
kun je het embedden in een website
of delen via een directe weblink.
Plattegronden publiceren is niet
beschikbaar voor Free accounts. Bekijk
onze brochuers over Pro of Plus accounts
hoe veel plannen je kunt publiceren.

Hetzelfde project in gepubliceerde modus.

Op pagina 7 leggen we uit hoe je
een plan kunt publiceren.
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Een project starten
Aantal gemaakte en gepubliceerde projecten

Project naam en locatie
Geef je project een naam en/of voer de
locatie in zodat het makkelijker te vinden is.

Project Type
Kies welk type gebouw je wilt
tekenen. Dit geeft je meer opties
voor je persoonlijke situatie zoals
bepaalde type meubels.

FML uploaden
Je kunt een FML bestand uploaden die je via
email hebt ontvangen of op je computer hebt
opgeslagen. Alle data zoals verdiepingen of de
project naam zal uit de FML worden gehaald.

Verdiepingen en onderlegger
Geef aan hoeveel verdiepingen je wilt tekenen Voor elke
verdieping kun je een schets van je verdieping uploaden (.jpg
or .png) om over te tekenen in de floorplanner tool. Het kan
een hoop tijd besparen door met een onderlegger te werken.

Projecten vinden
Project Zoeken
Gebruik de zoekfunctie om je
projecten te vinden door een term in
te voeren uit de naam van je project.
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Projecten beheren
Project overzicht
Hier zie je alle details van je project,
zoals wanneer aangemaakt, wanneer
aangepast, hoeveel verdiepingen en
ontwerpen en de publicatie-status.
Door op de projectnaam te klikken
wordt het laatst bewaarde ontwerp
geladen in de teken mode.
Klik op de thumbnail van het
project om thumbnails van
alle ontwerpen te tonen.
Klik op de thumbnail van een
ontwerp om het project te
laden en het ontwerp direct in
de teken mode te openen.

Project actions
Afhankelijk van de
publiceerstatus (privé,
publiek of gepubliceerd)
zijn er verschillende
acties beschikbaar voor je
project. Klik de actieknop
rechtsonderin.

Beschikbare
Acties :

Private

Basic

Published

Thumbnails bekijken
Locatie toevoegen
Copiëer naar gebruiker
Afb. exporteren
Dupliceer
Samenwerken
Download FML
Verwijderen

Thumbnails bekijken
Locatie toevoegen
Copiëer naar gebruiker
Afb. exporteren
Verwijderen

Thumbnails bekijken
Subusers bekijken
Locatie toevoegen
Copiëer naar gebruiker
Afb. exporteren
Dupliceer
Samenwerken
Download FML
Embed codee
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Plattegronden Publiceren
Klik op “Projecten” voor een overzicht van je projecten. De publiceerstatus van een project heeft 3 opties:
Basic, Privée of Gepubliceerd. De gepubliceerde staat wordt gebruikt om een plattegrond in een website
te embedden, of toegang te verlenen met een directe weblink. Na publicatie heeft een plattegrond
verschillende opties voor presentatie. Plattegronden publiceren of privée maken is niet beschikbaar voor
Basic accounts. Met andere accounts kun je een beperkte hoeveelheid plattegronden publiceren.
Hoe publiceren
Om een plattegrond te publiceren, open je
je project van “Dashboard” of je “Projecten”
en doe het volgende:
1: Klik op “Publiceren” in de zijbalk
3: Stel de opties in die een bezoeker zal hebben die je
2: Selecteer “Gepubliceerd” en klik op Opslaan

Export opties
Een gepubliceerde plattegrond
kun je embedden in een
website, of je kunt een weblink invoeren
die toegang biedt tot de plattegrond:
http://floorplanner/yourplanname

plattegrond bekijkt en kies een naam voor je plattegrond.

!

tip: om te zien of de naam die je wilt nog beschikbaar is,
verwijder je de laatste letter in de naam en type hem opnieuw.

of

http://yoursubdomain/floorplanner.com/ naam van je plattegrond

		

een product van Floorplanner.com

voor vragen mail naar prosupport@floorplanner.com

7

Floorplanner Administrator’s Manual
Afbeeldingen exporteren
Je kunt je plattegronden onbeperkt gebruiken
om hoge resolution afbeeldingen te maken
in 2D of 3D voor brochures of websites.
Je kunt .png of .jpg afbeeldingen van 1
ontwerp of van je gehele project in 1 keer.

Hoe exporteren
Je kunt exporteren via de acties in je projecten pagina, of
vanuit de zijbalk in de teken mode van je plattegrond.
Exporteren vanuit de “Projecten” pagina

Exporteren vanuit de tekenomgeving

enter an email address

Afbeeldingen worden gemaild naar het opgegeven adres.
Je kunt afbeeldingen van al je verdiepingen ineens exporteren
of alleen van het actieve ontwerp. Wil je al je verdiepingen in
dezelfde schaal, selecteer dan “Gelijke schaal“. Je kunt ook een
schaalbalk aan de afbeeldingen toevoegen of een fml file.
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The possibilities of a Published Plan
Een interactieve plattegrond in
een specifieke huisstijl
Een gepubliceerde plattegrond kan online
bekeken worden in een specifieke huisstijl,
ingesteld met onze styling opties. Voor
voorbeelden zie ons hoofdstuk over stylen.

Embedden in een website
Je kunt eenvoudig een interactive floorplan
in een website plakken. Een bezoeker kan
dan de plattegrond in 2D en 3D bekijken,
inrichten en bewaren of uitprinten. Op
de volgende pagina wordt beschreven
hoe je een plattegrond embed

yourplan.fml

		

een product van Floorplanner.com

Exporteren als een fml
Voor het publiceren op funda.nl, gebruiken we
een .fml export formaat. Dit is een bestand
waarmee plattegronden offline kunnen worden
opgeslagen en die je vervolgens kan importeren
in je account op funda of in een ander project
in floorplanner. Let wel: Je kunt hiermee niet
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Een plattegrond embedden
Je kunt een interactieve plattegrond als venster binnen een website plaatsen mbv een i-frame in de broncode
van je website. Hieronder een kleine uitleg hoe je dat doet.

Embed code

Hoe embedden
Na het publiceren, klik je in de
rechterbovenhoek op het deelicoon en kiest embed project. Je ziet
hier een html code die je kunt plakken
in de html code van je website.
<iframe frameborder=”0” height=”400”
scrolling=”no” src=”http://yoursubdomain.
floorplanner.com/projects/19680610-projecttitle/
embed” width=”100%”></iframe>

Voorbeeld van een Floorplan geembed in een webpagina
Plak het ergens tussen de <body></
body> tags in het html file. Je kunt
parameters toevoegen en veranderen
zoals de height and width om het in
je eigen layout te laten passen.
De styling, bijvoorbeeld de kleuren
van de menu’s, bepaal je in de stijl
waarin het plan is gepubliceerd.
(zie hiervoor de volgende pagina).

met dank aan Gouwestad Makelaardij
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Pro Accounts - Stijlen
Stijlen geven je de mogelijkheid je plattegrond te presenteren (publiceren) in de huisstijl van een
klant of van je eigen bedrijf. Voor elk van je cliënten kun je een andere stijl aanmaken. Hieronder
een overzicht van alle stijl opties en op de volgende pagina geven we een paar voorbeelden.

What is een stijl?
Een stijl bestaat uit een
kleurenschema, een bedrijfslogo,
een achtergrondplaatje en
een disclaimer tekst.
Kleurenschema’s geven je controle
over de menu kaders, knoppen,
achtergrond kleuren etc.
Je kunt een eigen logo gebruiken om
in de rechter bovenhoek te tonen, en
op een plattegrond als deze geprint
is, of als afbeelding geëxporteerd.

met dank aan Gouwestad Makelaardij
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Pro Accounts - Stijl Voorbeeld
First color

Achtergrond kleur

Je disclaimer

Je logo zal verschijnen op
interactieve 2D plattegronden

of afbeelding

en alle exports
Bovenzijde muurkleurr (standaard zwart)
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Pro Accounts - Users
Veel gebruikers van PRO accounts zijn makelaars of bedrijven die tekenservices verlenen aand makelaars of andere partijen. De eigenaar van een account (de admin) kan accounts aanmaken voor werknemers of voor externe partijen die plattegronden willen publiceren.
Admin
De Administrator heeft volledig controle over het
account. Hij of zij ziet alle pagina’s zoals getoond
op pagina 1 van deze handleiding. De Admin heeft
toegang tot de Mijn Abbonnenment en Mijn Account.
Hij of zij kan accounts aanmaken voor werknemers,
facuteren bekijken, en stylen aanmaken.
Na het upgraden naar een PRO account is het eerste
wat een admin kan doen een subdomain opgeven, een
bedrijfslogo uploaden, de naam van je bedrijf opgeven
en het basis kleurenschema van je account kiezen.

A subdomain is een webdomain
op de floorplanner serverruimte
die wordt gebruikt door een
Pro, of Partner account.
Je kan de stijl van je account verder
aanpassen onder de Instellingen.

Subuser
Een Subuser heeft een gebruikersaccount in een
ander account. De subuser gebruikt de floorplanner
tool binnen het subdomein van een Pro of Business
account. Hij of zij kan projecten en stijlen aanmaken
en maar kan geen andere projecten aanpassen dan
welke hij of zij zelf heeft aangemaakt. Ook heeft de
subuser geen toegang tot de admin specifieke functies.
Een subuser heeft eigen account instellingen..
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Pro Accounts - Account
Je account instellingspagina is vrij vanzelfsprekend. Hier kan je je profiel aanmaken, of je login
en bedrijfsgegevens aanpassen. Ook kun je hier je facturen en abbonnement beheren.

Account paginas:
Profiel
Bedrijfsgegevens
Facturen
Abbonnement

Je laatste facturen

Gebruiksstatestieken:
Hier zie je hoeveel projecten en
subaccounts je al gebruikt hebt.

Gebruikersprofiel
Kies een avatar en een naam om een
herkenbare identiteit te hebben als je
bijvoorbeeld een vraag op ons forum
plaatst. Hier kan je ook het email
adres van je account aanpassen.
Taal, land en eenheden
Hier stel je je taal in om je account
en de floorplanner website in
je eigen taal weer te geven.
Ook kun je hier je eenheden
(meter of feet) opgeven.

Wachtwoord
Hier pas je je wachtwoord aan.
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Pro Accounts - Subscription
Bedrijfsgegevens
Vul hier je gegevens in zodat we
je gemakkelijker kunnen helpen.

Abonnements instellingen
Hier kun je je account type aanpassen
of je account beëindigen. Voor
meer info over onze verschillende
accounttypes, zie onze productpagina

Je facturen
Hier heb je een overzicht van al
je facuteren. Facturen zullen pas
beschikbaar zijn zodra ze betaald zijn.
Je kunt ze dan downloaden voor je
administratie als een PDF bestand.

Connecties
Hier kun je je floorplanner account
koppelen aan je Magicplan
account. Hierna kun je vanuit
Magicplan je plattegronden
exporteren naar Floorplanner.
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Is er iets toch nog niet duidelijk,
neem dan contact met ons op via
prosupport@floorplanner.com
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