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 Android - Portal snelkoppeling

Stap 1

Open een browser.
Google Chrome is aan-
bevolen.
Log in met je email adres 
en wachtwoord.

> portal.transpaclean.nl

Stap 2

Is dit jouw vaste toestel? 
Sla je inloggegevens op.

Ga daarna naar het 
optie menu.

Stap 3

Druk op “Add to Home 
screen” of “Toevoegen 
aan startscherm”.

Stap 4

Kies de naam van de 
snelkoppeling.

Stap 5

U kunt het portal nu 
vanaf het startscherm 
openen.
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 IOS - Portal snelkoppeling

Stap 1

Log in met je email 
adres en wachtwoord.

Om een snelkoppeling 
te maken moet je Safari 
openen.

> portal.transpaclean.nl

Stap 2

Druk op de “Deel” knop.

Stap 3

Tab op “Add to Home 
screen” of “Zet op 
beginscherm”.

Stap 4

Kies de naam van de 
snelkoppeling.

Stap 5

U kunt het portal nu 
vanaf het beginscherm 
openen.

Log hierna nog één 
keer in om je inlogge-
gevens op te slaan.
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 Android - Portal locatie

Locatie toestaan

Zorg dat je de locatie 
toestaat de eerste keer 
dat je een gebouw 
pagina bekijkt.

Zorg date je browser locatie 
toestaat

Ga naar “Instellingen > Apps > 
Chrome > Permissions”.

Zorg dat locatie toegestaan 
wordt.

Dit proces kan afwijken op ver-
schillende versies van Android. 
Neem hier contact op als het niet 
lukt om locatie toe te staan:
https://transpaclean.nl/contact

Per ongeluk de locatie popup geweigerd in Google Chrome?

Volg de volgende stappen: “Optie menu > Settings > Site settings > Location > portal.transpaclean.nl > Clear & reset > Clear & reset”.
Sluit de browser en wacht tot de locatie popup opnieuw tevoorschijn komt. Lukt dit niet?  Check ook of je browser locatie toestaat.
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 IOS - Portal locatie

De TranspaClean webapp maakt gebruik van de 
locatie voorziening van Safari. Na het veranderen 
van de instellingen kan het zijn dat de app opnieuw 
opgestart moet worden.

Open instellingen Scroll naar onder en 
zoek naar de “Privacy” 
instellingen

Kies voor de Locatie-
voorzieningen 
instellingen

Zet locatie-
voorzieningen aan

Zoek in hetzelfde 
scherm naar Safari-
sites

Zet Safari-sites op “Bij 
gebruik van app”
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 IOS - Portal locatie
Locatie toestaan in Safari en 
op de portal website

De eerste keer dat er een gebouw 
in het portal wordt geopend is 
het belangrijk dat zowel Safari 
als de website locatie mag 
gebruiken. Het kan zijn dat u een 
taak moet aftekenen voordat de 
locatievoorziening wordt gevraagd.

Neem hier contact op als het niet 
lukt om locatie toe te staan:
https://transpaclean.nl/contact

Per ongeluk de locatie popup geweigerd in Safari?

Ga naar “Settings > Safari > Website Data” en zoek naar transpaclean.nl of portal.transpaclean.nl.
Swipe de het item naar rechts en druk op “Verwijder”.

Sluit Safari en start Safari opnieuw.


