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Kom igång med ArcGIS Online -  

Snabba steg för att börja arbeta  

  

 

  

  

https://twitter.com/esrisverige  

http://www.esri.se/   

  

  
Svårighetsgrad: Enkel  
Tidsåtgång: Ca 15 min  

Målgrupp: Administratör för kontot  

  

https://twitter.com/esrisverige
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Inledning  

I denna guide går vi igenom hur du aktiverar och startar ditt ArcGIS Online-

abonnemang. Vi gör de viktigaste inställningarna, bjuder in några kollegor och gör 

dig redo för att börja arbetet. Guiden utgår från att du skapar ett testkonto från 

grunden. Har du fått en aktiveringslänk från Esri kan du använda de flesta stegen av 

denna guide ändå.   

  

Skapa ditt organisationskonto  

Du får tillgång till ArcGIS Online genom att starta ett kostnadsfritt prova-på-

abonnemang på länken http://www.esri.se/arcgis/prova  

 

Fyll i dina uppgifter och tryck på ”Start Trial”.  

  

http://www.esri.se/arcgis/prova
http://www.esri.se/arcgis/prova
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Du kommer då att få ett aktiveringsmail till din mailbox (kontrollera skräppost eller 

övriga mail om det inte skulle komma något mail). Följ länken i mailet för att 

slutföra registreringen. Spara även detta mail, eftersom du återfinner ditt ArcGIS 

Online Subscription Account ID där. Det använder vi för att omvandla ditt prova-på-

abonnemang till ett riktigt abonnemang när du bestämmer dig för det.    

 

  

    

På sidan du kommer till ska du fylla i några ytterligare uppgifter. Ett unikt 

användarnamn, ett lösenord och namnet på din organisation.   
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Godkänn användarvillkoren och tryck på knappen för aktivera kontot. Det kan ta en 

liten stund innan du kommer vidare, men häng kvar!  

Vi har nu kommit till det sista steget med inställningar för organisationen innan vi 

kan börja skapa snygga kartor.   

  

Den viktigaste inställningen här är kortnamnet (som också avgör vilken webbadress, 

URL, som din organisation får. Detta kortnamn är det enda som inte går att ändra i 

efterhand, så fundera gärna igenom ditt val. Kortnamnet får som mest innehålla 16 

alfanumeriska tecken men inte å, ä eller ö.  

  

Ett bra kortnamn är logiska namn eller vedertagna förkortningar, men som 

representerar hela din organisation, företag, kommun eller skola (inte bara en 

enskild avdelning).   



TIPS & TRIX  

PRODUKT ArcGIS Online  

DATUM maj 2016       

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

 
Välj till sist att spara och fortsätta.   

Du hamnar nu i instrumentpanelen till din organisation! Du är nu den enda 

medlemmen och också administratör för ert nyskapade konto. Klicka på Fortsätt med 

ArcGIS Online.  
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Nu är allting klart för att du ska börja skapa kartor och presentationer! Men häng 

kvar ett litet tag till så gör vi en grundläggande inställning till, samt bjuder in några 

av dina kollegor.  

  

    

Under knappen ”Redigera inställningar” hittar du många möjligheter att snygga till 

och göra din kartportal till reklampelare för det ni kommer att skapa. Vi går inte 

igenom alla funktioner och möjligheter i denna snabbstartguide, men jag vill att du 

klickar på knappen och väljer fliken Karta. I slutet finns en inställning för Enheter. 

Ändra till Metrisk. Detta styr standardvärdet för skalfältet, mätverktyget, 

vägbeskrivningar och analyser.  

Glöm inte att trycka på Spara!  
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Nu är det dags att bjuda in några kollegor! Med detta testkonto kan du bjuda in upp 

till fyra ytterligare personer. Beroende på hur ditt avtal ser ut sedan kan du ha 

tillgång till fler eller färre namngivna användare för din organisation.  

  

 

  

Välj något av alternativen för att bjuda in nya medlemmar. De första två alternativen 

låter dig ange användarnamn. Det tredje alternativet låter användaren själv bestämma 

användarnamn (eller använda ett befintligt ArcGIS-användarnamn).  

 

För detta exempel väljer vi att skicka inbjudningar till användarnamn som har skapats 
i förväg.   

  

    

Här har jag fyllt i uppgifterna för den nya användaren.   

Klicka på  Bjud in medlemmar .   
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De roller som går att välja mellan är i detta skede användare och utgivare. Användare 

kan skapa kartor, lägga till objekt, dela innehåll och skapa grupper.  

  

En utgivare kan dessutom göra analyser och publicera dristade tjänster.   

 

  

Välj att granska inbjudningen.   
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Avsluta genom att skicka inbjudningar.   

Grattis! Du har nu genomfört de viktigaste inställningarna för att kunna komma 
igång med att göra, utforska och hantera kartor genom ArcGIS!  
  

Det finns ytterligare guider tillgängliga för att komma igång med ArcGIS Online.  

  

Nästa steg: Gör din första karta med ArcGIS Online.  

  

Läs mer på http://www.esri.se eller i hjälpen http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/  

  

För dig som vill få professionell hjälp på plats erbjuder vi ett tjänstepaket: Kickstart 

med ArcGIS Online-abonnemang: http://www.esri.se/konsult-

tjanster/Paket/tjanstepaket-3kickstart-arcgis-online-abonnemang   
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