Prijslijst
Localyse is de Google Premium Partner en verkoper van oa. Google Maps
Platform in de Benelux. Het Google Maps Platform is verdeeld in drie
verschillende producten, Maps, Routes en Places welke bestaan uit verschillende
"bouwblokken" (APIs). Deze stukjes techniek kunnen ingezet worden in uw eigen
applicatie of op uw eigen publieke website als bijvoorbeeld store locator. Door deze APIs
te combineren, zijn er eindeloze mogelijkheden om je te onderscheiden van anderen.
Omdat Localyse een Premium Partner van Google is, lopen we voorop met nieuwe
technologieën, producten en innovaties. Ons doel is altijd om in direct contact te blijven
met onze klanten, zodat we u kunnen helpen om het Google Maps Platform correct te
implementeren en alle voordelen volledig te benutten. Wij helpen u in uw eigen taal en
voorzien u van een persoonlijk toegewezen contactpersoon.

Voordelen van Localyse

Contactgegevens

Geniet als klant van Localyse van oa. de
volgende voordelen:

Localyse is uw persoonlijke assistent voor
het Google Maps Platform. Neem gerust
contact met ons op als u aanvullende
informatie wenst:

Volume korting
Voorzien support in uw eigen taal
Voorzien facturatie, hierdoor is er geen
credit card nodig
Kunnen u voorzien van alle Google
producten zoals bijv. Google Cloud en

info@localyse.eu
internationaal
Nederlands

Workspace
Expertise in het combineren van APIs
WWW.LOCALYSE.EU/GOOGLE-MAPS-PLATFORM

+32 (0)3 443 20 78
+31 (0)172 25 55 00

Google Maps
Platform
Maps
Visualiseer de wereld met rijke, nauwkeurige kaarten
Help een nieuw stel het perfecte huis te vinden in uw onroerendgoed-app. Of geef een
reiziger een gedetailleerd beeld van een onbekend treinstation. Google Maps helpt uw
gebruikers de context te geven die ze nodig hebben met statische of interactieve kaart die
zijn ingesloten in uw site of app. Met Street View en satellietbeelden met hoge resolutie kunt
u aantrekkelijkere ervaringen creëren met extra details. Met meer dan 25 miljoen updates
van meer dan 1.000 bronnen per dag, bevat Google Maps de actuele informatie die uw
gebruikers nodig hebben, precies wanneer ze die nodig hebben.
Elke maand ontvangt u $ 200, - korting op uw totale Maps gebruik

PRIJS PER DUIZEND
REQUESTEN PER MAAND

Maandelijks verbruik

0-100,000

100,001+

Mobile Native Static Maps

$0.00

$0.00

Mobile Native Dynamic Maps

$0.00

$0.00

Embed

$0.00

$0.00

Embed Advanced

$14.00

$11.20

Static Maps

$2.00

$1.60

Dynamic Maps

$7.00

$5.60

Static Street View

$7.00

$5.60

Dynamic Street View

$14.00

$11.20

+500,001

Vraag
naar
onze
speciale
volume
prijzen

Heeft u meer dan +500,000 requesten per maand?
Contacteer ons dan, wij kunnen speciale volume kortingen bieden, betalingen zonder creditcard én zijn
experts rondom het Google Maps Platform. Hulp, ondersteuning of meer informatie nodig? Wij zijn te
bereiken via info@localyse.eu of bel naar +32 (0)3 443 20 78 of +31 (0)172 25 55 00

Google Maps
Platform
Routes
Geef overal ter wereld betrouwbare routebeschrijvingen
Help uw gebruikers bij het plannen van hardloop routes in Londen. Of zoek hotels in de buurt van
hun volgende stop in Jakarta. Routes heeft uitgebreide, actuele routebeschrijvingen voor vervoer,
fietsen, autorijden en lopen en beslaat 64 miljoen kilometer aan wegen in meer dan 200 landen en
gebieden. Waar u ook zaken doet, u kunt rekenen op uitgebreide, betrouwbare routes.
Plan reizen met up-to-date gegevens over afstanden tussen punten, voorgestelde routes en
geschatte reistijden. Met de mogelijkheid om efficiënte routes te creëren voor maximaal 25
waypoints, kunt u bezorgsystemen stroomlijnen, toeristische routes voor reizigers maken of klanten
van huurauto's van uw kantoor naar hun hotels leiden.

Elke maand ontvangt u $ 200, - korting op uw totale Maps gebruik

PRIJS PER DUIZEND
REQUESTEN PER MAAND

Maandelijks verbruik

0-100,000

100,001+

+500,001

Directions
Directions Advanced
Distance Matrix U
Distance Matrix Advanced
Roads - Route Traveled
Roads - Nearest Road

$5.00
$10.00
$5.00
$10.00
$10.00
$10.00

$4.00
$8.00
$4.00
$8.00
$8.00
$8.00

Vraag
naar
onze
speciale
volume
prijzen

Heeft u meer dan +500,000 requesten per maand?
Contacteer ons dan, wij kunnen speciale volume kortingen bieden, betalingen zonder creditcard én zijn
experts rondom het Google Maps Platform. Hulp, ondersteuning of meer informatie nodig? Wij zijn te
bereiken via info@localyse.eu of bel naar +32 (0)3 443 20 78 of +31 (0)172 25 55 00

Google Maps
Platform
Places
Help uw gebruikers de wereld om hen heen te verkennen
Geef uw gebruikers de informatie die ze nodig hebben om een reis naar Tokio te plannen of om
een restaurant in hun buurt te kiezen. Met Places kunt u gebruikers gegevens verstrekken over
locatienamen, adressen, beoordelingen, recensies en contactgegevens. Google Maps genoemde
"Local guides" en gebruikers sturen elke dag tientallen miljoenen updates, dus u kunt rekenen op
nauwkeurige, betrouwbare informatie.
Elke maand ontvangt u $ 200, - korting op uw totale Maps gebruik

PRIJS PER DUIZEND
REQUESTEN PER MAAND

Maandelijks verbruik

0-100,000

100,001+

Autocomplete - Per Character

$2.83

$2.26

Autocomplete - Per Session

$17.00

$13.60

Places Details - Basic

$17.00

$13.60

Places Details - Basic + Contact

$20.00

$16.60

Places Details - Basic + Atmosphere

$22.00

$17.60

Places Details* - Basic + Contact + Atmosphere

$25.00

$20.00

Places Photo

$7.00

$5.60

Geocoding

$5.00

$4.00

Geolocation

$5.00

$4.00

Time Zone

$5.00

$4.00

Elevation

$5.00

$4.00

Find Place

$17.00

$13.60

Places - Nearby Search (* included)

$40.00

$32.00

Places - Text Search (* included)

$40.00

$32.00

Heeft u meer dan +500,000 requesten per maand?
Contacteer ons als u hulp, meer informatie of support nodig heeft! We zijn bereikbaar
via info@localyse.eu of bel naar +32 (0)3 443 20 78 of +31 (0)172 25 55 00

+500,001

Vraag
naar
onze
speciale
volume
prijzen

