Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering
Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro
•

•

Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen?
-

ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS
for Desktop. För att få ArcGIS Pro, köper man ArcGIS for Desktop

-

Har du aktuellt underhåll kommer du att få ArcGIS Pro som del av din
10.3 programvara. Det går dock att använda Pro på samma maskin
som äldre versioner av ArcGIS.

-

Det kommer att finnas i Basic, Standard och Advanced nivå, precis som
ArcGIS for Desktop, det styrs av vilken nivå man för närvarande har på
sina licenser.

-

ArcGIS Pro tilldelas till ArcGIS Online eller Portal för ArcGIS namngivna
användare.

-

Programmet laddas ner från portalen My Esri, kontakta din
administratör för licenser inom er organisation för att få tillgång till det.

Vad menas med en namngiven användare och hur fungerar det?
-

•

Måste jag använda min namngivna användare-inloggning för att använda
ArcMap, ArcCatalog, ArcScene?
-

•

Nej. Det är ingen ändring för att använda de andra programmen. De
används som tidigare med antingen enanvändarlicens eller
fleranvändarlicens via en licenshanterare.

Hur många namngivna användare får jag med en ArcGIS for Desktop licens?
-

•

I praktiken är detta dina inloggningsuppgifter till ArcGIS Online eller
Portal for ArcGIS. Men med en namngiven användare får du en egen
identitet som låser upp mängder av ny funktionalitet som t.ex. ArcGIS
Pro, och du får dessutom tillgång till många olika appar, tjänster och
mer innehåll som du når via ArcGIS Online. För att få en tillgång till en
namngiven användare måste din administratör först aktivera ArcGIS
Online eller Portal for ArcGIS och sedan skapa inloggningsuppgifter till
dig.

Du får en (1) namngiven användare per enanvändare eller
fleranvändarlicens (concurrent license) av ArcGIS for Desktop, för att
användas antingen med ArcGIS Online eller ArcGIS for Server + Portal
for ArcGIS.

Jag har 3 användare som delar på en fleranvändarlicens. Vilka möjligheter
finns för att få ArcGIS Pro tillgängligt till alla tre användare?

Har du inte tillräckligt med namngivna användare har du dessa alternativ:

•

-

Alternativ 1: Köp fler namngivna användare och fördela ArcGIS Pro
mellan användare inom er organisation.

-

Alternativ 2: Köp fler ArcGIS for Desktop licenser (som inkluderar
tillgång till namngivna användare och ArcGIS Pro)

Kan jag fortsätta använda ArcGIS Pro om jag slutar betala underhåll för
ArcGIS for Desktop?
-

Nej, ArcGIS for Desktop inkluderar behörighet till en namngiven
användare av ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS, och ArcGIS Pro.
Men det kräver att du betalar underhåll för din Desktoplicens. Om du
slutar betala underhåll kan du fortsätta använda ArcMap, ArcCatalog,
ArcScene, etc. men förlorar möjligheten att använda ArcGIS Online,
Portal for ArcGIS och ArcGIS Pro.

Tilldela licenser rent praktiskt inom organisationen
Tillgång till Pro hanteras i ArcGIS Online \ Portal
•

•

•

Tillgängligheten styrs av
-

“Named User” namngiven användare

-

Online Organisation eller Portal

Organisationens administratör kan:
-

Bevilja access till Pro med namngiven användare

-

Kontrollera produktnivå och tillägg

-

Omplacera tillgång om det behövs

Pro användare kan:
-

Ladda ner och installera ArcGIS Pro

-

Logga in vid uppstart
Vara off-line om det behövs (t.ex. vid fältarbete)

Logga in som administratör på ArcGIS Online, om det behövs gå till Min organisation.
Välj Hantera licenser, se bild

Här finns information om alla tillgängliga licenser samt tillägg som organisationen har.

För att tilldela alternativt återkalla licenser för namngiven användare, klicka på länken
med licenssammanställningen för respektive användare.

Nu kan man tilldela eller återkalla licenser.

Användande av ArcGIS Pro

•

Kan jag tilldela ArcGIS Pro till vilken namngiven användare som helst?
-

•

•

Kan jag överlåta ArcGIS Pro från en namngiven användare till en annan?
-

Ja, ArcGIS Online och Portal har en licensieringskonsol genom vilken
administratören kan tilldela, återkalla och omplacera ArcGIS Pro, och
tillägg, till namngivna användare via lättanvända verktyg.

-

Administratören kommer att kunna se hur många ArcGIS Pro
applikationer de har tillgängliga, till vilken de har tilldelats och sista
gången användaren loggade in på ArcGIS Pro.

Om jag har blivit tilldelad en ArcGIS Pro, kan jag använda den från en
supportad enhet som har ArcGIS Pro installerad?
-

•

Nej, så fort du börjar köra off-line kan du bara använda en maskin. Om
du har andra onlinesessioner igång när du går off-line på en ArcGIS
Pro kommer du att få ett påpekande om det. Du kan fortsätta att arbeta
på den andra uppkopplade maskinen i upp till en timme. Mot slutet av
den timmen kommer du att få möjlighet att spara ditt arbete, men du
kommer inte att kunna utföra andra uppgifter.

Kan jag använda ArcGIS Pro om jag behöver vara bortkopplad från Internet
eller nätverket?
-

•

Du kan logga in på upp till tre (3) enheter samtidigt. Till exempel så kan
du vara inloggad på ArcGIS Pro på din stationära dator, din bärbara
samt en dator hemma samtidigt.

Kan jag vara off-line i ArcGIS Pro på en maskin och fortfarande använda två
andra maskiner online?
-

•

Ja, eftersom ArcGIS Pro tilldelas en namngiven användare och inte en
maskin kan du helt enkelt logga in varsomhelst där en ArcGIS Pro
applikation är installerad.

Finns det några restriktioner för hur många maskiner/enheter jag kan vara
inloggad på samtidigt?
-

•

Ja, du kan tilldela ArcGIS Pro (och ArcGIS Pro tillägg) till vilken
namngiven användare som helst inom din organisation.

Ja, du kan vara off-line i situationer där du inte har tillgång till Internet,
t.ex. vid fältarbete.

Vad händer om jag tillfälligt tappar kontakten med Internet/nätverket?

-

•

Om en administratör omplacerar ArcGIS Pro från mig till en annan användare
under tiden jag jobbar med programmet, vad händer då?
-

•

Om du tappar kontakten med Internet/nätverket kommer du att kunna
fortsätta använda ArcGIS Pro i 24 timmar, så länge som du inte stänger
ner programmet. Om du stänger ner programmet måste du logga in
igen och då måste du vara kopplad till internet. Om du fortfarande inte
kan komma åt Internet mot slutet av 24-timmarsperioden får du
möjlighet att spara ditt arbete, men du kommer inte att kunna utföra
andra uppgifter.

Du kommer att kunna använda Pro i upp till en timme. Mot slutet av
timmen får du spara ditt arbete men du kan inte utföra andra uppgifter.

Hur länge kan jag vara off-line i ArcGIS Pro?
-

Du kan vara off-line så länge som ditt avtal tillåter. Till exempel, om ditt
underhåll för ArcGIS for Desktop räcker 60 dagar till så kan du vara offline i 60 dagar.

Övriga frågor
•

Behöver jag logga in i ArcGIS Pro varje gång i öppnar programmet?
-

•

Om jag har en namngiven användare för både Portal och ArcGIS Online, kan
jag använda Pro på båda?
-

•

Det finns ett alternativ ”jag vill förbli inloggad” (”keep me signed in”) som
gör att du automatiskt loggas in när du öppnar ArcGIS Pro. Observera
dock att genom att kryssa i denna ruta, precis som t.ex. e-posten på din
mobil, om någon får tillgång till din dator kommer de även att få tillgång
till innehållet i ArcGIS online.

Du kan logga in på båda med ArcGIS Pro för att använda och publicera
innehåll, men någon av dem kommer att vara utvald för att hantera
rätten till kontot. Om din organisation har valt att tilldela rätten för
namngivna användare till ArcGIS online kommer din ArcGIS Pro att
hanteras via ditt ArcGIS online-konto och samma sak om det är via
portal du fått din namngivna användare.

Jag är administratör för vårt konto, men jag kan inte återkalla en licens från en
användare, varför går inte det?
Om användaren har valt att arbeta off-line med licensen, kan du inte
återkalla den förrän den har lämnats tillbaka. Du kan välja att återkalla
den och så snart som den sätts tillbaka till online kommer licensen att
bli ogiltig för användaren. Sedan kan du tilldela licensen till någon
annan användare.

Mer information om licenshanteringen finns i hjälpen för Pro

