
LATHUND: 
GOOGLE MAPS



HOW-TO-GUIDE:  
GOOGLE MAPS

1. Gå till denna länk: Google Cloud Platform Console.
2. Logga in med ett befintligt Google-konto alternativt skapa ett nytt om du inte har ett  

sedan tidigare (det bästa vore om ni har ett Google-konto för företaget).
3. Skapa ett projekt genom att klicka på Create. 

4. I detta steg ska du döpa ditt projekt, gärna till ert företagsnamn. Du kan även välja en sk. 
organisation. Har du inget sedan tidigare så kan du hoppa över detta steg.  

5. Klicka på Create ytterligare en gång (se nedan).

Del 1: Skapa ett projekt i Google Cloud Platform



6. Gå sedan in på huvudmenyn genom att klicka på de tre linjerna uppe till vänster.  
Klicka sedan på Billing. 

Del 2: Lägg till betaluppgifter

7. Klicka på Link a billing account. I nästa steg ska du klicka på Create Billing Account.

8. Skriv in namn och adress för företaget.



9. Klicka på Card number för att lägga in kontokortsuppgifter. Obs. Du kommer troligtvis aldrig 
bli debiterad. Det är i fall ni skulle överskrida gratispotten på 200 dollar, vilket väldigt få  
företag gör. När du lämnat dina kortuppgifter så klickar du på Start My Free Trial.

Del 3: Bjud in Toxic så att vi kan skapa en karta till er

10. Klicka dig in på huvudmenyn genom de tre linjerna uppe till vänster. Klicka sedan på IAM & 
admin och sedan på IAM.

11. Här ska du klicka på +ADD som du hittar uppe i mitten av sidan. I popup-rutan som visas 
ska du skriva in e-postadressen google@toxic.se samt ge oss rättigheter som  
projektadministratörer. Detta gör du genom att klicka på Select a role.



12. Här ska du klicka på Project och sedan välja Owner.

13. Nu ska du klicka på Save så skickas en inbjudan till oss på Toxic så att vi hjälpa er vidare.


