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Installera ArcGIS licenshanterare 10.6.x 

 

En licenshanterare krävs för att kunna köra med fleranvändarlicenser, s.k. flytande 

licenser eller nätverkslicenser. Därmed kan ArcGIS Desktop installeras på flera 

maskiner och antalet licenser inom organisationen bestämmer hur många samtidiga 

användare som kan använda dem. Licenshanteraren kan installeras på samma maskin 

som klienten (ArcGIS Desktop) eller på en annan, fristående maskin. Klienten ska 

sedan kopplas mot den maskin som har licenshanteraren installerad. 

Licenshanterararen måste minst vara i samma version som klienterna som ska kopplas 

mot den. Det fungerar bra att ansluta äldre klient mot senare version av 

licenshanteraren som är bakåtkompatibel ner till klienter i version 9.0 oavsett 

licensversion.  

Se länken för aktuella systemkrav: https://desktop.arcgis.com/en/system-

requirements/latest/arcgis-license-manager-system-requirements.htm 

För att ladda ner programvaran behövs behörighet till portalen My Esri, se inloggning: 

https://accounts.esri.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.esri.com%2F%23%2Fcu

stomers%2Fpinned 

Logga in där med användarnamn och lösen för ditt Esri Account. Under mina 

Organisationer > Hämtningsbara filer hittar du de programvaror som din organisation 

har tillgång till. Välj vilken programvara du vill hämta och klicka på Visa hämtningar, välj 

därefter att hämta ArcGIS License Manager.  

Den finns både under ArcGIS Desktop och som egen produkt längre ner i listan. Det 

går att välja vilken som. 

https://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-license-manager-system-requirements.htm
https://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-license-manager-system-requirements.htm
https://accounts.esri.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.esri.com%2F%23%2Fcustomers%2Fpinned
https://accounts.esri.com/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fmy.esri.com%2F%23%2Fcustomers%2Fpinned
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Du får frågan om du vill spara eller köra filen och vi rekommenderar att du sparar den 

på din dator. Öppna mappen där du lagt filen och klicka på installationsfilen, 

installationen startar, tryck Next när den knappen blir tillgänglig. 

Ifall tidigare licenshanterare är version 10.1 eller senare så kommer 

installationsprogrammet automatiskt att ersätta den äldre licenshanteraren och 

återanvända licensinformationen (Trusted Storage). Är Licenshanteraren äldre än 10.1 

rekommenderas att licenserna avaktiveras (Deauthorize) och ArcGIS License Manager 

X avinstalleras innan installation av senare licenshanterare. 
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Du får uppmaning om att läsa licensvillkoren samt att acceptera. Tryck Next. 

 

Välj vilken mapp du vill lägga programmet i, den föreslagna eller bläddra fram till 

önskad plats. Next.  
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Nu är allt klart för installationen. Välj Install för att sätta igång, Back om du vill gå 

tillbaka och ändra något eller Cancel för att avbryta. Installationen körs igång. 
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Installationen är klar. Tryck Finish för att avsluta.  
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Har du tidigare haft licenshanteraren installerad kommer den att känna av licensen och 

automatiskt återanvända den.  

Obs, ska licenshanteraren flyttas från en maskin till en annan så måste licenserna på 

den gamla maskinen avauktoriseras innan. Gå då till Start > Alla program > ArcGIS > 

License Manager > License server Administrator > Authorization och tryck på knappen 

Deauthorize för att lämna tillbaka licenserna.  

Är det en helt ny installation behövs en auktorisering göras. Se nedan. 

 

Auktorisera licensen 

 

När installationen är klar behöver du auktorisera din licens. Gå till Start > Alla program 

> ArcGIS > License Manager > License server Administrator > Authorization (ifall den 

inte öppnas automatiskt).  

 

Välj vilken version du ska köra, förslagsvis den senaste som är 10.6.x, tryck sedan 

Authorize now. 
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Välj alternativet “I need to authorize licenses on my license server”. Har du redan 

auktoriserat din huvudlicens och vill lägga till ett tillägg är det alternativet ”I have 

already authorized the software and need to authorize additional extensions” du ska 

välja. Tredje alternativet ”I have received an authorization file from Esri and am ready 

to finish the authorization process” väljs om man har fått eller skapat en licensfil, en så 

kallad provisioningfil. (Den skapar man i portalen MyEsri genom att välja den eller de 

licenser man behöver auktorisera, så skapas en textfil med all nödvändig information 

inklusive licensnumret). Välj också vilken produkt du ska auktorisera, ArcGIS Desktop 

ArcMap), ArcGIS Pro, ArcGIS Engine eller CityEngine. Next. 
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Försök att i möjligaste mån använda Internet för att auktorisera, det är snabbast och 

enklast. Har du inte tillgång till Internet använd alternativ ”Authorize at Esri´s website or 

by e-mail to receive your authorization file” för att göra en offline authorization. Se mer 

info om det nedan. Next.  

Har du inte tillgång till Internet blir det några extra steg för att auktorisera. Följ 

auktoriseringsprocessen fram tills du blir ombeddd att ladda upp filen. Logga därefter in 

på My Esri > Produkter > Ytterligare licensformulär > Säkra webbplatsåtgärder. 

Där finns info om hur man går vidare med auktoriseringen och laddar upp filen till en 

säker plats. 
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Fyll i dina uppgifter på alla rader med *. Next. 
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Fyll i uppgifter om organisationen. Next. 
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Skriv i licensnumret, som du fått vid leveransen, i lämplig ruta motsvarande licensnivå. 

Det är ett EFL-nummer följt av 9 siffror. Skriv också in antal licenser som ska 

auktoriseras. (Ovanstående är ett exempel). Next. 
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Har du några tillägg att auktorisera skriver du in dessa nummer också. De tillägg som 

inte finns utskrivna i listan får du själv skriva in genom att dubbelklicka i en tom rad. 

Next. 

 

Nu startar auktoriseringsprocessen och har allt gått bra får du ett meddelande att 

auktoriseringen är slutförd. Klart att använda programmet. 

 


