
ArcGIS for Desktop

Licencje edukacyjne w ramach 

licencji SITE na Wydziale Oceanografii 
i Geografii UG



ArcGIS for Desktop na WOiG UG

Aby w pełni korzystać z licencji edukacyjnej z wszystkimi rozszerzeniami 
należy przejść przez kilka etapów:

1. Otrzymanie numeru licencji od pracownika Centrum GIS drogą mailową 
po wysłaniu zapotrzebowania na adres: d.litwicka@ug.edu.pl

2. Założenie konta ESRI Global Account

3. Uwierzytelnienie numeru licencji

4. Ściągnięcie pliku instalacyjnego

5. Instalacja programu

6. Autoryzacja programu i rozszerzeń

7. Dodanie rozszerzeń w ArcMap

W tej prezentacji znajdziesz wskazówki jak przejść przez wszystkie etapy po 
otrzymaniu numeru licencji. 

Do autoryzacji licencji cały czas niezbędne jest podłączenie do internetu!



Uwierzytelnienie odbywa się na stronie internetowej:

http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial

Uwierzytelnianie licencji

Jeśli posiadamy już konto 
Esri Global Account

Jeśli nie posiadamy konta
i musimy je założyć



Tworzenie konta Esri Global Account

Należy uzupełnić 
wymagane dane i 
postępować 
zgodnie z instrukcją 
otrzymaną mailowo



Wybór aktywacji



University of Gdansk

Bażyńskiego 8

Gdańsk

Poland

80-309



Logowanie



Podajemy kod otrzymany mailem



Wybieramy wersję ArcGIS do pobrania.
Aktualnie jest to wersja 10.5.1







Uruchamiamy pobrany instalator i

 Akceptujemy warunki licencyjne (I accept the license agreement)

 Wybieramy typ instalacji:  COMPLETE

 Wszystkie ustawienia lokalizacji instalacji pozostawiamy domyślne

Instalacja trwa ok. 30-45 min. Należy cierpliwie poczekać.



AUTORYZACJA

• Zaznaczamy opcję Advanced (ArcInfo) Single Use

• Klikamy Authorize Now…

lub anulujemy i uruchamiamy samodzielnie ArcGIS Administrator



UWAGA!  
Konieczne połączenie z Internetem!





Wstawiamy 
swoje dane



Uzupełniamy 
w ten sposób



Wpisujemy klucz 
licencyjny

Jeśli licencja nie została 
wcześniej 
uwierzytelniona na 
stronie, autoryzacja się 
nie powiedzie



Wybieramy drugą 
opcję i wpisujemy 
numer licencji przy 
każdym rozszerzeniu





Sprawdzenie ważności licencji

Termin 
wygaśnięcia 
licencji



Deautoryzacja!

W przypadku:
- Formatowania 

dysków
- Zmiany systemu 

operacyjnego
- Przenoszenia ArcGIS

na inny komputer

TRZEBA dokonać 
deautoryzacji klucza 
licencyjnego.                
W przeciwnym razie 
ulegnie zniszczeniu         
i utracą Państwo 
licencję.



Włączanie rozszerzeń w ArcMap

Wybierz zakładkę Customize, a następnie Extensions…



Włączanie rozszerzeń w ArcMap

Zaznaczamy wszystkie rozszerzenia
z których będziemy korzystać



Owocnej pracy!

Zespół Centrum GIS,    Gdańsk 2017


