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Prova på en kostnadsfri utvärdering av ArcGIS i 23 dagar 

 

1. För att starta en utvärdering av ArcGIS online, ArcGIS Pro och/eller övriga 

webbapplikationer klicka på denna länk. 

2. Fyll i dina uppgifter, namn och epost-adress och tryck Start Trial. 

 

 

 
 

3. Detta kommer att generera ett automatisk e-post-meddelande till den adress du 

uppgivit. 

http://www.esri.se/ArcGIS/Produkter/arcgis-pro/DesktopFreeTrial


Installation  

PRODUKT ArcGIS Pro och ArcGIS online 

DATUM januari 2018      

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

 
4. Öppna denna e-post och klicka på länken för att aktivera din utvärdering. 
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5. Skapa ett användarnamn och lösenord och välj vilken som ska vara din 

organisation, den kan vara ett namn du hittar på själv. Viktigt att komma ihåg 

dessa uppgifter då de behövs för att senare logga in på ArcGIS online (AGOL). 

Du hittar enklast inloggningen genom att gå till arcgis.com. Du väljer också en 

säkerhetsfråga för eventuell återställning av lösenord. Skapa kontot. 

 

 
 

 

6. Länken som öppnas är en sida där du ska göra inställningar för AGOL. Fyll i din 

organisation och ange ett kortnamn. Förslagsvis välj svenska som språk och 

Sverige som region. Säkerhetsinställningen kan du hoppa över vid 

demoanvändning och även kontakta oss informationen. Spara och fortsätt. 
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7. Nu har ditt organisationskonto för AGOL skapats. Du får valet att hämta Appar, 

dvs själva programmet ArcGIS Pro. Välj Hämta ArcGIS Pro och ArcGIS Appar 

så kommer du till sidan för nedladdning.  Vill du hämta nedladdningen vid ett 

annat tillfälle så klickar du på ditt namn uppe till höger på webbplatsen AGOL 

och väljer ”Hämta provversion”, observera att provperioden börjar räknas så fort 

som du skickat iväg din begäran och räcker i 23 dagar. 
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8. När du väljer att hämta ArcGIS Pro och ArcGIS Appar kommer du till en 

nedladdningssida. Börja med att hämta ArcGIS Pro och installera den på din 

dator. 

 

 
 

9. Nu ska du tilldela dig en licens, en så kallad namngiven användare för ditt 

program. Se instruktionerna hur du går tillväga. 
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10. Du kan också komma in direkt till AGOL från webbplatsen. 

 

 
 

11. Inne i AGOL väljer du Hantera licenser, enligt beskrivningen ovan.  

 

 
 

12. Här kan du se licenserna för ArcGIS Pro, klicka på ditt namn i listan och 

Konfigurera licenser.  
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13. Tilldela dig licens för Advanced Pro samt de tillägg du vill köra. Nu kan du 

öppna ArcGIS Pro och logga in med dina användaruppgifter, samma som för 

AGOL. 
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14. Det finns också ett flertal andra appar att ladda ner och använda, kolla ifall de 

har en * vid namnet, då behöver även de tilldelas en licens. Det gör du på 

samma ställe som tidigare men under ”Ytterligare produkter”. 
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15. Nu kan du fortsätta med att bjuda in andra användare att prova på ArcGIS om 

du så önskar 

 

 
 

 
 

 


