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Installera ArcGIS Pro 2.2 

Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se 

System requirements: 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-system-requirements.htm 

Har du tidigare ArcGIS Pro installerat behöver du inte avinstallera det innan, det sköter 

installationsprogrammet om.  

För att ladda ner programvaran behövs behörighet till portalen My Esri, där du även 

hittar information om er organisations licenser. OBS, du måste vara administratör för att 

göra detta. 

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

stomers%2Fpinned 

Logga in där med användarnamn och lösen, har du inget sådant skapar du ett nytt konto 

under Create Account. Under Min organisation > Hämtningsbara filer hittar du listan 

med programvaror som din organisation har tillgång till. Välj vilken 

programvara/version du vill hämta och klicka på Visa hämtningar, därefter välj att 

Hämta ArcGIS Pro.  

 

 

Nu öppnas en Download manager, klicka för att hämta din fil.  

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/arcgis-pro-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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När nedladdningen är klar kan du starta installationsprogrammet. Det kommer att 

automatiskt avinstallera äldre versioner av ArcGIS Pro. Välj var du vill packa upp 

filerna, valfritt ställe på din dator och tryck Next. 
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Sedan packas filerna upp. 

 

Tryck Next för att fortsätta när den är klar. 



Installation 

PRODUKT ArcGIS Pro 

DATUM december 2018       

Esri Sverige Support support@esri.se 0770-33 06 90 
                             

 

När uppackningen är klar så kan du stänga. Därefter kommer själva installationen igång. 

När Next blivit valbar trycker du på den. 
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Next igen. Sedan svara att du acceptera avtalet, Next. 
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Nu är installationen klar, tryck Finish. 

 

Auktorisera ArcGIS Pro för användning 

När installationen är klar behöver du auktorisera Pro. Det finns flera alternativ för detta, 

som beskrivs nedan. 

1. Logga in med en namngiven användare. Denna användare är samma som 

används för ArcGIS Online. Har du inget sådant konto eller är du inte 

administratör i din organisation får du kontakta denne för att få ett konto för 

namngiven användare. Administratören för ArcGIS Online ska också tilldela en 

licens för ArcGIS Pro. Se mer under ”Hantera licenser”.  

2. Konvertera era namngivna användare för Pro till enanvändarlicenser. Detta görs 

av administratör inne i My Esri-portalen. OBS, det krävs att man har 

enanvändarlicenser i sitt avtal. 
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3. Konvertera namngivna användare till fleranvändarlicenser, dessa auktoriseras sedan 

på en licenshanterare. Obs, det krävs att man har fleranvändarlicenser i sitt avtal. 

Läs mer om hur att konvertera Pro-licenser. Det är ett dokument skrivet för en 

tidigare version av Pro men det fungerar på samma sätt nu. 

När detta är gjort är det bara att logga in på Pro alternativt starta det med licensen. 

Använder du alternativet namngivna användare kan du installera och använda 

programmet på upp till 3 datorer samtidigt. Används enanvändar eller 

fleranvändarlicenser kan de endast användas för en dator. 

 

Tilldela licenser 

Licensmodellen för ArcGIS Pro ser lite annorlunda ut i jämförelse med övriga Desktop-

produkter. Främsta alternativet för att licensiera detta är genom ArcGIS online (AGOL), 

alltså inte My Esri där du annars hittar licenser. 

För att kunna tilldela någon en licens måste man vara administratör för AGOL i 

organisationen. 

1. Logga in på AGOL som administratör. Är du inte själv administratör eller vet 

vem som är det så kontakta support@esri.se 

2. Välj fliken Licenser. 

 

3. Välj vilken licensnivå du önskar tilldela licens ifrån, tex Basic, Standard eller 

Advanced. Observera att härifrån kan man också ta bort en tilldelning av licens. 

http://www.esri.se/~/media/esri-sweden/support-filer/Installation/Konvertera_pro.pdf
mailto:support@esri.se
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4. Välj ut vilken medlem som ska få en licens genom att klicka på Tilldela.  

 

 

5. Det finns ytterligare ett sätt att tilldela licens ifall man har tilläggslicenser. Via 

fliken, Medlemmar, klicka på de 3 punkterna längst ut till höger för den medlem 

som ska få licenser tilldelade och Hantera tilläggslicenser. 
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6. Tilldela huvudlicens och tilläggslicenser. 

 

7. Här finns också övriga applikationer som organisationen har tillgång till och 

dessa tilldelas också på samma sätt. 
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8. Nu är licensen klar. Starta ArcGIS Pro och logga in med dina användaruppgifter 

till ditt ArcGIS-onlinekonto. 

 

 

 

 

 

 

 


