Guide: Google My Maps
1. Åbn Google My Maps via

værktøjskassen

Login med den kode, som ligger i den digitale værktøjskasse under adgangskoder og klik derefter på ”Opret
et nyt kort”.

2. a Enten kan du oprette punkterne manuelt ved at klikke valgfrie steder på kortet. Her kan du bruge
nedenstående værktøj til at tilføje punkterne:

2. b Hvis du har mange punkter, er det dog nemmere at importere en excel-fil. For at Google kan aflæse
punkterne korrekt, at det vigtigt, at excel-filen indeholder en kolonne med adresser. Det kan enten være
fulde adresser med [vejnavn, postnummer, by] eller bare [postnummer, by] som vist herunder:

3. b Du uploader excel-filen ved at klikke importér.

4. b Når du importerer excel-filen, bliver du bedt om at vælge den kolonne, som Google bruger til at
placere punkterne på kortet. Vælg derfor ”adresse-kolonnen”.

5. b Vælg herefter den kolonne, som skal være titlen på dine punkter.

6. Nu skulle alle punkterne gerne være placeret på kortet. Du kan ændre hvilken data, der vises på kortet,
ved at klikke på den lille blyant, som vist herunder.

7. I venstre side kan du indstille, hvilken farve dine punkter skal have. Du kan også vælge imellem mange
forskellige ikoner. Under ”basiskort” kan du vælge udseendet på dit kort.

8. Når kortet er færdigt, klikker du på ”del”.

9. Herefter skal du ændre adgangen fra ”Privat” til ”Offentligt”. Det gør du ved at klikke ”Rediger”.

10. Til sidst klikker du på de tre ”prikker”, hvorefter du kan vælge ”Integrer på mit websted”.

11.

Kopiér iframe-koden og embed den i NewsCycle eller Kodus. Det er vigtigt, at bredden sættes til
100%. Højden kan du lade stå, som den er. Det er bedst at placere kortet i bunden af artiklen, da det ellers
kan være svært for mobilbrugere kan scrolle forbi kortet.

