
   

Esri Sverige underhåll och support 

Esri Sverige erbjuder underhåll på produkter som marknadsförs och säljs i Sverige. Ett underhållsabonnemang på 

våra produkter ger dig tillgång till en rad olika tjänster och mervärden:  

Support  

Supporten är en viktig del i underhållet och våra supportmedarbetare har gedigen kunskap om produkterna och 

hjälper dig med frågeställningar relaterade till dessa. Läs mer om vårt supporterbjudande längre ner.    

Nya versioner 

Som underhållskund har du fri tillgång till samtliga uppgraderingar av din programvara. Nya versioner 

kan laddas ner från vår programportal My Esri.   

Användardagar och webbseminarium   

För att hålla våra användare uppdaterade med senaste tekniken, lösningarna och trenderna anordnar 

Esri Sverige varje år ett antal användardagar på ett flertal orter samt olika teman av webbseminarier. 

De är både produkt- och teknikinriktade samt verksamhetsorienterade.  

Dokumentation 

För ArcGIS-produkterna finns ett omfattande hjälpsystem inbyggt i programvarorna. Detta finns även 

tillgängligt på webben via resources.arcgis.com där innehållet kontinuerligt uppdateras. 

   

Utbildning 

Vår utbildningsverksamhet är en viktig del i vårt utbud. Vi lägger stor vikt vid att våra kunder lär sig att använda 
våra produkter effektivt för sin verksamhet. Det finns ett flertal utbildningar framtagna speciellt för dem som 
aktivt använder våra produkter, vare sig man är nybörjare eller specialist. 
 

Esri Sverige erbjuder allt från breda grundkurser till mer specifika tekniska utbildningar likväl som 
skräddarsydda specialutbildningar. Vi tillhandahåller schemalagda kurser i våra kurslokaler i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Du väljer själv vilken ort som passar dig och din verksamhet bäst.  

Om Esri Sverige Support  

Vilka frågor svarar supporten på? 

Vi svarar på frågor om alla våra produkter. Bästa möjlighet till support ges till dig med de senaste  

programversionerna men vi svarar också på frågor rörande äldre versioner om de fortfarande omfattas 

av produktlivscykeln. Information om vilka versioner som stöds hittar du på esri.se/support. Som 

underhålls-kund är du välkommen att kontakta Esri Sverige för supportfrågor inom nedanstående fyra 

områden. 

 

Felanmälan - om produkten inte uppfyller förväntat beteende enligt dokumentationen. 
 

Information – om våra produkters egenskaper, funktion och möjligheter.  
 



   

Installation – vi svarar på frågor kring installation av ArcGIS for Desktop-produkterna samt ArcPad. För dessa 
produkter rekommenderar vi dig att läsa de svenska anvisningarna som finns på vår hemsida, esri.se/support.  
 

Licenshantering – vi ger råd och svarar på generella frågor om licenshantering samt My Esri-portalen där din 
organisation administrerar licenserna och laddar ner programvarorna. Mer information finns på esri.se/support 

 

Begränsningar 

Support till ArcGIS for Desktop-användare med student- eller demolicens är begränsad till att omfatta hjälp med 
installation av programvara och licens. GIS-relaterade frågor hänvisas i första hand till programmets hjälpsystem 
eller Online-hjälpen.  

Övriga frågor hänvisas till ansvarig handledare för studenter eller ansvarig säljare för övriga kunder. För 
övriga produkter ges normalt ingen installationssupport, eventuella avsteg från denna princip sker i 
enlighet med ingånget avtal. ArcGIS Explorer och ArcGIS Reader nedladdat som gratisprogram är inte 
supportat. 

 

Hur behandlas ditt ärende?  

Ärenden som inkommit via telefon eller e-post, registreras i vårt supportsystem och får ett unikt 
ärendenummer. En bekräftelse på att ärendet tagits emot skickas via e-post, denna innehåller i vissa fall 
kompletterande frågor för att vi skall komma igång med ditt ärende snabbare. Då ärendet är registrerat hos oss 
behandlas det vid något av våra dagliga supportmöten. Där tilldelas det en ansvarig handläggare som sedan 
kontaktar dig via e-post eller telefon. 
 

Kontakt:  

Telefon: Vardagar 08.30−11.30 och 12.30−16.00, du når oss på 0770-33 06 90 

E-post: support@esri.se 

 

Vad behöver vi veta för att handlägga ditt ärende?  

Vi behöver information om organisationens namn, ditt namn, e-post och telefonnummer, vilken 
produkt och version det gäller samt en utförlig beskrivning av problemet. I vissa fall kan vi även behöva 
få tillgång till skärmdumpar, bilder eller data för att på bästa sätt kunna lösa ditt problem.  

Information på webben – esri.se/support  

 

■  ArcGIS FAQ - vanligt förekommande frågor, sorterade efter produkter och kategorier. 
 

■  Tips & Tricks för ArcGIS - nyttiga användartips som förenklar och effektiviserar arbetet med ArcGIS-
produkterna  

■  Nedladdningar – ta hem filer och tillägg till våra produkter. 

■  Installation - om hur du installerar och auktoriserar ArcGIS-programvaror. 
   

Esri Inc´s support – support.esri.com. Esri Support Center är navet för ArcGIS-support där det bl. a. 
finns tillgång till patchnedladdningar, en lista över kända buggar, systemkrav samt tekniska artiklar. Ett 
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tips är att registrera ett Esri Account hos esri.com för att få tillgång till mer information. 
Ideas.arcgis.com – här kan du lämna förslag på förbättringar och förändringar i ArcGIS-programvarorna som just 
du vill ha med till kommande versioner. Du kan också rösta eller skriva kommentarer till andra användares 
förslag.  

Ytterligare möjligheter utanför ordinarie support 
 

■  Expertstöd 

Utöver ordinarie support erbjuder vi även stöd på konsultbasis. Det kan röra sig om expertstöd på plats 
eller att vi gör jobb på distans. Exempel på denna typ av expertstöd kan vara: Databearbetning, 
transformering, optimering, konvertering, analyser etc. 

 

■  Utvecklarstöd  

Vi deltar gärna vid planering av dina utvecklingsprojekt på våra produkter. På så sätt kan vi tillsammans 
välja arbetsmetod för projektet och även stötta längs projektets gång. 

 

■  Utökad support  

Det finns också möjlighet att ta fram utökade supportavtal för att säkerställa speciella behov och 
önskemål.  

 

Exempel på utökad support:  

» Teknisk kontaktperson hos oss  

» Speglad systemmiljö för snabbare reproducering 

» Avstämningsmöten avseende supportläget  

»  Strategiska teknikgenomgångar 

» Utökad supportstöd med hjälp av Esri Inc  

 

Intresserad?  

Kontakta din ansvariga Esri Sverige-säljare. Vet du inte vem som är din säljare ring 0771-98 48 00 

eller skicka e-post till info@esri.se 


