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Tilldela behörighet till E-learning 

 

Nu har alla kunder med aktivt underhåll på en Esri-produkt tillgång till fria webkurser via en E-

learning-site. Det rör sig om över 250 webbkurser och instruktionsfilmer att välja bland. 

Behörigheten till denna site tilldelas på My Esri-portalen där administratören för 

organisationen bjuder in användare genom att koppla samman dennes Esri Account med 

aktuell organisation. 

Notera att det krävs ett Esri Account för att kunna logga in på E-learning-siten. Har man inget 

konto skapar man det innan kopplingen kan utföras. 

Instruktioner för att koppla användare till organisationen: 

1. Logga in på my.esri.com med ditt Esri Account. 

2. Klicka på Min organisation-fliken. 

3. Till vänster under Mina organisationer, välj Hantera användare och sedan Bjud in 

användare. 

4. Välj att lägga in en e-postadress eller att lägga in en lista med adresser i csv eller xlsx-

format. Det går att lägga in upp till 100 adresser åt gången. 

5. Välj att lägga till en text till inbjudan. 

6. Välj att sätta en tidsgräns för E-learning-åtkomsten. Detta är rekommenderat för 

skolor och universitet som har många användare under kortare tidsperioder. 

7. Läs eventuellt igenom inbjudan och skicka sedan genom att klicka på Sänd. 

8. Mottagaren av inbjudan kommer att få ett mail från My Esri och en ”Invitation to take 

Esri Training” i ämnesraden. 

my.esri.com
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När mottagaren klickar på ”Get started” i inbjudningsmailet blir de uppmanade att 

logga in med sitt Esri Account eller skapa ett konto ifall de inte har ett.  

Obs, det är viktigt att man inte är inloggad när man klickar på länken! 

Efter inloggningen är mottagaren kopplad till den aktuella organisationen i My Esri och 

kan komma åt E-learning och sätta igång en kurs. 

Hantera användare: 

Följande information gäller för administratörer på My Esri. Under Hantera användare listas 

användare som är kopplade till organisationen samt de som fått en inbjudan. Den som är My 

Esri-administratör ser en lista med alla personer. Den som har fått administratörsrollen för E-

learning ser två tabell-vyer. Den ena vyn visar personer som har E-learning-åtkomst och den 

andra vyn visar alla användare som är knutna till organisationen.  

 My Esri-administratören kan bjuda in, ta bort och redigera tillstånd för alla användare 

som är kopplade till deras organisation. 

 E-learning-administratören kan bjuda in, ta bort och sätta en tidsgräns på E-learning-

åtkomsten för användare som endast har denna åtkomst. 

 Obs, My Esri-administratör och E-learning-administratör kan vara samma person. 

 

Se status för inbjudningar: 

1. På Hantera användare-sidan, leta reda på personen i tabellen för användare, ett tips är 

att klicka i rubrikhuvudet och sortera tabellen. 
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2. I status-kolumnens vänstra sida finns en grå prick som indikerar att inbjudan är skickad 

men användaren har inte klickat på Get started-knappen. Eller att de klickat på 

knappen men inte fullföljt processen med Esri Account. 

3. För att skicka inbjudan igen, klicka på e-postikonen i kolumnen för Åtgärder. 

4. I dialogrutan för att skicka om inbjudan, lägg eventuellt till ett meddelande och en 

notering och klicka på Skicka inbjudan. När användaren accepterat inbjudan, blir 

pricken grön. 

 

Sätt en tidsgräns för E-learning-åtkomst: 

Det går att sätta en tidsgräns på hur länge användaren får åtkomst till E-learning. Det är väldigt 

användbart för skolor och universitet som har många användare under en kort period. För att 

sätta tidsgräns. 

1. På Hantera användare-sidan, leta reda på personen i tabellen och klicka på Redigera-

ikonen (pennan). Klicka på kolumnhuvudet så sorteras tabellen. 

2. På sidan för att redigera behörigheter, klicka på Tidsintervall och ställ in ett lämpligt 

slutdatum. 

3. Klicka på Uppdatera. 

 

Ta bort en användare: 

Administratören för E-learning kan ta bort en användare som enbart har åtkomst till E-

learning. Om användaren har andra behörigheter på My Esri måste en administratör för My 

Esri ta bort användaren. 

1. På Hantera användare-sidan, leta reda på användaren i tabellen och klicka på krysset, 

Ta bort användare.  

2. Klicka Ta bort för att bekräfta att du vill ta bort användaren från organisationen. 

 

 

 

 


