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Använd ArcGIS Pro med enanvändar eller – fleranvändar-
licenser 

 

I första versionerna av Pro krävdes en namngiven användare för att få tillgång till 

programmet. Nu när version 1.2 har släppts finns alternativet att konvertera sina 

namngivna användare till enanvändar eller – fleranvändar-licenser (för en licens-

hanterare). Skillnaden blir att med namngivna användare kan man installera och logga 

in i programmet från flera datorer samtidigt, eftersom de körs online. Med en licensfil 

blir licensen auktoriserad på en utpekad maskin och kan endast användas på denna 

maskin. 

Här nedan finns utförlig information om hur man går tillväga för att konvertera 

licenserna. ArcGIS Pro och ArcGIS for Desktop använder olika licensnummer, så pro-

licenser kan inte användas i ArcGIS desktop eller tvärtom. För att kunna skilja mellan 

dem så har de olika namn, se nedan: 

Pro: ArcGIS Pro for Desktop 

Desktop: ArcGIS for Desktop 

ArcGIS Pro använder som standard alternativet namngivna användare. För att erhålla 

enanvändar eller – fleranvändar-licenser till ArcGIS Pro, logga in på My Esri och skapa 

dem genom att konvertera licenserna. Är du osäker på vilken licensform du ska 

använda, läs gärna denna länk om ArcGIS Pro-licenser. 

OBS: Kunder med ELA-avtal (Enterprise License Agreement) och kunder som inte har 

tillgång till My Esri måste kontakta Esri kundservice hos sin distributör för att 

konvertera sina licenser.  

 

https://my.esri.com/
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/manage-licenses.htm
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För att konvertera ArcGIS Pro namngivna användare till enanvändar eller 

– fleranvändar-licenser, följ dessa steg: 

1. Öppna en webbläsare och logga in på My Esri med ditt Esri Global Account. 

2. Klicka på Mina organisationer (My Organizations) > Licensiering. 

3. Under licensiering, klicka på ArcGIS Pro Licens allokering, därmed listas alla dina 

licenser. 

4. Använd Visa Filter alternativet för att minska ner listan av licenstyper. 

 

 
 

5. Sök upp den namngivna Pro-användaren du vill konvertera och klicka på aktionspilen 

för att konvertera. 

 
6. Använd upp/ner-pilarna för att välja antal licenser att konvertera. Antal licenser kan 

inte överskrida antal namngivna användare som finns tillgängliga. Klicka på Konvertera. 
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7. Anteckna de återstående auktoriseringsnumren. Samma information kommer att 

skickas till den e-postadress som tillhör ditt Esri Global Account. Det finns även 

möjlighet uppe i högra hörnet, att välja att exportera informationen till PDF eller Excel. 

 

 
 

8. Klicka på Auktoriserings-fliken för att se alla licenser som allokerats i föregående steg. 

Notera att det kan ta ungefär 30 minuter innan de nya licenserna visas. 

9. Frivilligt: Skapa en provisioning-fil. Detta ger administratören möjlighet att kombinera 

en eller flera licenser i en enda fil, som sedan kan användas under 

auktoriseringsprocessen. Rent praktiskt innebär det att man slipper skriva in 

licensnumren manuellt. Klicka på Provisioning-fliken och välj alternativen: 

Produkttyp: ArcGIS Pro for Desktop 

Version: 10.1 – 10.4 

Licenstyp: Samtidig användning (concurrent use) eller enskild användning (single use) 

Provision: Välj kärnprodukt eller tillägg och klicka Använd (Apply). 
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10. Använd upp/ner-pilarna eller skriv in antal licenser att allokera från kärnprodukten 

och/eller tillägg. Klicka Nästa (Next). 
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11. Redigera slutanvändarens information om det behövs, i nästa steg, välj att ladda ner 

eller e-posta provisionsfilen. 

 
 

12. Välj Skapa fil (Create file). 

 

Auktorisera fleranvändar-licens 

Följ nedanstående steg för att ladda ner och installera ArcGIS Licenshanterare, 

auktorisera ArcGIS Pro fleranvändar-licenser och konfigurera Pro till att peka på 

licenshanteraren. 

1. Ladda ner installationsfilen för ArcGIS License Manager från My Esri och kör Setup för 

License Manager. 

2. Följ instruktionerna för att installera licenshanteraren på önskad plats. Mot slutet av 

installationen kommer ArcGIS License Server Administrator upp. 

3. Genomför auktoriseringsprocessen. 

Om du väljer att göra detta steg senare, på Windows: öppna programmet från Start > 

Program > ArcGIS > License Manager > License Server Administrator. På Linux: kör 

License Server Administrator från installationskatalogen genom detta Command: 

<installation_path>/arcgis/license10.4/LSAdmin. 

4. Klicka på Auktorisering (Authorization) i innehållsförteckningen, välj Pro 1.2 från 

versionsväljaren och klicka på ”Auktorisera nu” (Authorize Now) för att starta guiden 

för auktorisering. 
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Följ instruktionerna i dialogrutan på Software Authorization Wizard för att slutföra 

auktoriseringsprocessen, antingen genom att använda en provisions-fil för att lägga in 

numren eller skriva in dem manuellt. Notera att det finns flera alternativ för att 

auktorisera; online, off-line genom att ladda upp en fil eller off-line genom e-post. 

Följande steg visar en online-auktorisering av en fleranvändar-licens i en licensserver. 

1. Om du tänker lägga till licenserna manuellt väljer du följande inställningar:  

i. För Authorize option välj ”I need to authorize licenses on my license 

server” 

ii. För Product to be authorized välj “ArcGIS for Desktop” (Desktop och 

Pro-licenser). 

iii. Använder du en Provisions-fil (*.prvs) välj för Authorization option: ”I 

have received an authorization file from Esri and am now ready to 

finish the authorization process”. 
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2. Klicka Next. 

3. Under Authorization Method, välj att auktorisera med Internet och klicka Next. 
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4. Inne i Authorization Information-rutan fyll i alla rutor markerade med en *. Klicka Next. 

5. I nästa steg fyller du information om din organisation mm, klicka Next. 

6. I Software Authorization Number fyller du i auktoriseringsnumren för en eller flera 

huvud-produkter (eller verifierar att rätt nummer fyllts i med hjälp av provisions-filen). 

Klicka Next. 

 
 

7. Inne i Authorize Software Extensions fyller du i eventuella tilläggslicenser. Klicka på 

Next för att starta auktoriseringsprocessen. 
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8. När detta är klart och processen gett klartecken, stäng dialogrutan och återvänd till 

License server administrator. Klicka på Availability för att se de auktoriserade 

licenserna. 
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9. Installera ArcGIS Pro 1.2 och konfigurera ArcGIS Pro till att peka mot en licensserver 

(Licenshanterare). Referera till Set Up ArcGIS Pro om det behövs mer hjälp. 

10. Starta ArcGIS Pro. När login-fönstret dyker upp, klicka på ”Konfigurera dina 

licensieringsalternativ” längst ned i fönstret. Har du redan loggat in med din 

namngivna användare eller enanvändar-licensen, och är inne i Pro ska du klicka på 

Projekt > Licensiering och sedan klicka på ”Konfigurera dina licensieringsalternativ”. 

 

 
 

11. I licensieringsrutan, expandera Licenstyp och välj ”Fleranvändar-licens”. 

12. I fältet Licenshanteraren skriver du in namnet på den maskin som har licenshanteraren 

installerad. Finns det en backupserver så kan den också anges. Klicka på ”Uppdatera”. 

Om datornamnet är giltigt kommer ArcGIS-prolicenserna och tilläggen att visas, liksom 

antal tillgängliga licenser och utgångsdatum. 

13. Välj licensnivå, Advanced, Standard eller Basic (detta är beroende på vilken nivå av 

licens ni har underhåll för). Den valda licensnivån visas i tillgänglighetsrutan. Här kan 

du se antal tillgängliga licenser. Kryssa också i om du vill använda ett tillägg. 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
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14. Klicka OK för att slutföra auktoriseringsprocessen för dina fleranvändar-licenser. 

 

Auktorisera enanvändar-licenser  

Följ nedanstående steg för att installera ArcGIS Pro och auktorisera enanvändar-

licenser. 

1. Installera ArcGIS Pro 1.2, Referera till Set Up ArcGIS Pro om det behövs mer hjälp. 

2. Starta ArcGIS Pro. 

3. När login-fönstret dyker upp, klicka på ”Konfigurera dina licensieringsalternativ” längst 

ned i fönstret. Har du redan loggat in med din namngivna användare eller enanvändar-

licensen, och är inne i Pro ska du klicka på Projekt > Licensiering och sedan klicka på 

”Konfigurera dina licensieringsalternativ”. 

4. I licensieringsrutan, expandera Licenstyp och välj ”Enanvändar-licens”. 

5. Välj licensnivå utefter vad som anges med auktoriseringsnumret eller provisions-filen. 

Har inte enanvändar-licensen auktoriserats, klicka på Auktoriseringsknappen och följ 

instruktionerna i auktoriseringsdialogen för att auktorisera din enanvändar-licens. Fyll i 

licensnumret i rätt ruta eller använd en provisions-fil. 

6. Klicka OK. 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/install-and-sign-in-to-arcgis-pro.htm
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7. Nu är det klart att använda ArcGIS Pro med licensfil. 

 

 

 

 


