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Gebruik deze gids om u te helpen bij het voorbereiden van uw plattegronden en plattegrondenbestanden voor het Blackline Live-
portaal. Door deze richtlijnen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw bestanden maximale bruikbaarheid en leesbaarheid hebben in de 
portal.

VOORBEREIDING VAN DE PLATTEGRONDEN HANDOUT

BEREIDT UW BESTANDEN MET PLATTE-
GRONDEN VOOR BLACKLINE LIVE
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Zorg ervoor dat uw bestanden bewerkbare PDF, 
PNG of JPEG zijn
Blackline geeft de voorkeur aan pdf’s, maar werkt ook met de 
meeste bestandstypen. Stuur geen scans van afbeeldingen.
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Gebruik overzichtelijke, leesbare kaarten met een 
hoge resolutie
Vermijd al te ingewikkelde, wazige of technische kaarten.

Zorg ervoor dat kaarten up-to-date zijn
Zorg ervoor dat de kaarten nauwkeurig zijn met de huidige plattegrond 
van de ruimte.

Zorg ervoor dat bestanden duidelijk zijn gelabeld
Geef duidelijk aan welke plattegrond overeenkomt met welke 
verdieping in uw gebouw.

Vermijd al te ingewikkelde, wazige of technische 
kaarten.
Als dit niet op uw kaart wordt aangegeven of niet duidelijk is 
door de vorm van uw gebouw, geef dan aan welke richting het 
noorden is, zodat de plattegrond in de juiste richting kan worden 
geplaatst.

Label waar de plattegrond zich in het gebouw 
bevindt 
Als uw plattegrond slechts een bepaald gedeelte van uw 
gebouw is, geef dan een referentieafbeelding op waar uw 
plattegrond in het gebouw moet worden geplaatst.

Klaar om je plattegrond in te sturen?
Als uw bestanden klaar zijn voor gebruik, stuurt u het 
volgende naar uw verkoopvertegenwoordiger of ons 
klantenserviceteam::

 � Uw plattegrondbestand (en)
 � Uw organisatienaam in Blackline Live
 � Uw siteadres of lengte- / breedtegraad


