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Verifiera din e-postadress i ArcGIS Online 

 

Med uppdateringen av ArcGIS Online i juni 2022 kom möjligheten för medlemmar i en 

organisation att verifiera sina e-postadresser.  

Att verifiera att e-postadressen är giltig kommer att hjälpa användare och 

administratörer att ta emot kritisk information, som lösenordsåterställning och andra 

ändringar av kontot. Verifiera adressen är frivilligt och om en användare då och då blir 

uppmanad att verifiera adressen när de loggar in, så kommer det fortsättningsvis vara 

möjligt att logga in utan att verifiera den. Att hoppa över verifikationen kommer inte att 

påverka framtida försök att logga in. 

Det finns två sätt att verifiera sin e-postadress: 

Verifiera adressen via Mina inställningar i ArcGIS Online 

För att verifiera din adress från Mina inställningar-sidan, logga in på ArcGIS Online 

och gå till din användare längst upp på höger sida och välj Mina inställningar där 

Allmänt bör vara förvalt. 

 

Klicka på Verifiera e-post och sedan klicka på Skicka e-postmeddelande med 

verifiering. 
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När du fått mejlet med verifikationskoden (kolla i skräpposten) så klistra in koden i 

textboxen och klicka Verifiera. Nu får du ett meddelande att det är klart. 

 

 

Välj Fortsätt för att återvända till Mina inställningar där du kan se att e-postadressen nu 

är verifierad. 

E-postverifiering är alltid frivillig, du kan alltid trycka på Hoppa över just nu och 

återvända till Mina inställningar om du inte vill verifiera adressen. 
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Verifiera e-postadressen under inloggning 

Användare kommer då och då att bli uppmanade att verifiera sin e-postadress när de 

loggar in till ArcGIS Online. 

 

För att verifiera e-post när du loggar in, klicka på Verifiera e-post och klicka sedan på 

Sänd verifikationsmejl. När du får mejlet med verifikationskoden (kolla skräpposten), 

klistra in den i textboxen för verifikationskod och klicka på Verifiera. Klicka på fortsätt 

för att fullfölja inloggningen. 

E-postverifiering är frivillig, du kan alltid trycka på Hoppa över just nu och sedan 

fortsätta inloggningen om du inte vill verifiera din e-postadress. 

 

Läs mer om detta här.  

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/administration/verifying-your-email-address/

