Aktivace SketchUp Pro – Předplatné
Pokud jste majiteli licence SketchUp Pro formou ročního nebo víceletého předplatného provedete
aktivaci licence pouhým přihlášením k Vašemu Trimble ID účtu, do kterého byla vložena Vaše licence.
Po úspěšné instalaci spusťte dvojklikem program SketchUp Pro 2022 a po odsouhlasení podmínek
licenčního ujednání se zobrazí úvodní obrazovka Vítejte ve SketchUpu.

Klikněte na modré tlačítko Zaregistrovat. Otevře se okno internetového prohlížeče.

Dále mohou nastat mohou dva scénáře:

A) Jste-li nový uživatel a neměl jste zatím zřízen Trimble ID účet u společnosti Trimble, byl Vám
společně s vyřízením objednávky licence SketchUp Pro automaticky založen a nyní bude stačit pouze
verifikovat Vaši identitu (ověřit, že jste to Vy) a zvolit si heslo pro přihlašování.
Zadejte emailovou adresu odsouhlasenou při objednání licence do pole Uživatelské jméno a
následujte pokyny průvodce pro dokončení ověření Vaší identity. Následně si zvolte heslo, které bude
splňovat požadovaná bezpečností kritéria (8 znaků, velká i malá písmena, nějaké číslice a alespoň
jeden speciální znak, např. @!-_+, nejlépe ten, který umíte napsat na klávesnici i „poslepu“.)

B) Jste stávající uživatel a Váš Trimble ID účet již existoval (buď byl využíván pro přihlašování
v minulém období předplatného nebo sloužil například jen pro přihlašování do 3D Warehouse).
V takovém případě není žádné potvrzení identity třeba a stačí se tímto účtem ve SketchUpu pouze
jednoduše přihlásit stávající emailovou adresou a heslem.
Pokud si heslo nepamatujete, při prvním neúspěšném pokusu o přihlášení se Vám nabídne možnost
Zapomenuté heslo. Využijte tuto možnost pro zvolení nového hesla kdykoliv potřebujete. Procesem
Vás opět provede průvodce.

Pokud proběhlo zadání emailu a hesla úspěšně, obdržíte potvrzení Jste přihlášeni do SketchUp.

Okno prohlížeče nyní můžete zavřít a vrátit se zpět do prostředí programu SketchUp, kde panelu
Vítejte ve SketchUpu v pravém horním rohu uvidíte délku platnosti Vaší licence.

Na levé straně panelu se přepněte na nabídku Soubory (pokud se tak automaticky nestalo) a vyberte
šablonu, která bude nejlépe vyhovovat Vaší budoucí práci.
Kliknutím na vybranou šablonu se přenesete do pracovního prostředí programu, kde můžete ihned
začít vyvářet své nové úžasné projekty.
> návrat na hlavní stránku pro další tipy a první kroky v programu.

