
 

  

GDi Magyarország 

ArcGIS Online és 
ArcGIS Pro 
Trial License lekérése és regisztrációja 



 Trial License lekérése és regisztrációja   GDi Magyarország 

Frissítve: 2017.10.04.   1 / 15 

1. A dokumentum célja 

Az alábbi dokumentum az ArcGIS Online és ArcGIS Pro szoftver 21 napos Trial License lekérési és 

regisztrálási folyamatát mutatja be. 

2. Trial licence igénylése 

Az ArcGIS Online és az ArcGIS Pro ingyenes, nem üzleti célú felhasználású 21 napos license-e (Trial 

license) egy személyhez kötött regisztráció segítségével igényelhető az ESRI-től.  

A Trial License igényléséhez navigáljunk az alábbi weboldalra: 

https://www.arcgis.com/features/free-trial.html 

 

A jobb oldali hasábban található felületen adjuk meg személyes és felhasználói alapadatainkat, 

ügyelve, hogy a megadott e-mail cím létező és elérhető legyen. 

  

https://www.arcgis.com/features/free-trial.html
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A kitöltést követően kattintsunk a START TRIAL gombra. Az alábbi üzenet jelenik meg: 

 

Az üzenet tanulsága szerint a rendszer továbbított egy regisztrációs linket tartalmazó levelet a 

megadott email címre. 

3. A Licence regisztráció menete 

Kattintsunk a fentiekben leírt módon igényelt regisztrációs linkre. Az automatikusan felugró 

böngésző ablakban az alábbi űrlap jelenik meg: 
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A fenti űrlapon a Trial License regisztrációjához szükséges adatok megadásával válik elérhetővé. A 

fent rögzített felhasználónév és jelszó segítségével van lehetőség a regisztrációt követően újra 

belépni az ArcGIS Online felületre. A „Create My Account” gombra kattintva az ArcGIS Online 

azonnal átirányítja a felhasználót az „Organization” beállításokra. 

Adjuk meg a szervezetünk beállításait, amennyiben csak magánszemélyként regisztrálunk akkor 

„Home” vagy „otthoni” szervezetet definiáljunk.  

Az Organization beállíástok után azonnal megjelenik egy párbeszédpanel, melyben a rendszer 

felajánlja az ArcGIS Pro aktuális verziójának letöltését. 

 

4. ArcGIS Pro letöltése és telepítése 

Az ArcGIS Pro alkalmazás a fenti üzenetben kapott „DOWNLOAD ARCGIS PRO AND ARCGIS APPS” 

gombra kattintva elérhető felületről tölthető le. 
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Az ArcGIS Pro Trial verziója az alábbi bővítményeket tartalmazza: 

 

Az alkalmazás letöltéséhez kattintsunk a „Download” gombra: 

 

Az ArcGIS Pro telepítése megközelítőleg 1 GB-nyi adat letöltését igényli, mely egy .exe 

kiterjesztésű állomány futtatásával csomagolható ki egy általunk meghatározott telepítő 

könyvtárba.  

 

A telepítő könyvtár tartalmának valamint a letöltött .exe-nek a törlése nem okoz semmilyen 

problémát ha az installáció már lefutott. 
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Az ArcGIS Pro telepítéséhez kövessük a varázsló lépéseit, a „Next >” gombra történő kattintással 

valamint a szükséges beállítások megadásával. 
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5. ArcGIS Pro Trial License konfigurálása 

Az ArcGIS Pro Trial kizárólag a korábban létrehozott 21 napos felhasználású ArcGIS Online-on 

regisztrált „Named User”-el licencelhető. A Trial license Named User-hez történő 

hozzárendeléséhez jelentkezzünk be az ArcGIS Online felületre a korábbi lépésekben ismertetett 

módon létrehozott Trial Account-al. 

 

Az ArcGIS Online felső menüsorában kattintsunk az Organization menüpontra: 

 

Az Organization alatt az almenüpontok között válasszuk a MANAGE LICENSES lehetőséget. 

Az alábbi felületen olvasható, hogy egy Trial ArcGIS Online accounthoz 2 ArcGIS Pro license 

érhető el, melyet az Organization alatt elérhető felhasználókhoz rendelhetjük hozzá. 
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Kattintsunk a felhasználó nevétől jobbra található „Configure licenses” linkre: 

 

 

A következő felületen van lehetőségünk az ArcGIS Pro License adott felhasználóhoz történő 

hozzárendelésére. A Trial License minden esetben Advanced szintű hozzáférést biztosít az 

alkalmazás funkcióihoz. Ugyan ezen a felületen van lehetőség az egyes Extension-ök aktiválására 

is. 
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Az Update gombra történő kattintással az adott Named User rendelkezik az ArcGIS Pro alkalmazás 

futtatásához szükséges hozzáférési jogosultsággal.  

6. ArcGIS Pro alkalmazás futtatása Trial License-el 

Az ArcGIS Pro alkalmazás Trial license-el történő futtatásához indítsuk el az alkalmazást, majd 

válasszuk ki a „Configure licenses” lehetőséget. 

 

A Licensing beállítások alatt válasszuk ki az ArcGIS Online rádiógombot: 
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Kattintsunk az „ok” gombra majd a bejelentkezési felületen adjuk meg a korábban konfigurált ArcGIS 

Online Trial account-hoz tartozó felhasználónevet és jelszót. 
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7. További felhasználók hozzáadása az ArcGIS Online Trail Organiztaion-höz. 

Az ArcGIS Online Trial Account-al létrehozott Organization-höz a korábban létrehozott  

Adminisztrátor jogosultságú felhasználóval további egy darab „Level 2” és három darab „Level 1” 

User hozzáadására van lehetőség.  
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Új felhasználó hozzáadásához kattintsunk az INVITE MEMBERS almenüre 

 

Amennyiben egy általunk ismert email címmel rendelkező felhasználót szeretnénk meghívni a Trial 

Organization-be, válasszuk az „Add members and notify via email” lehetőséget majd kattintsunk a 

next gombra. 

 

A következő oldalon megjelenő űrlap kitöltésével, megadhatjuk az újonnan létrehozandó 

felhasználó adatait, és email címét, valamint hogy „Level 1” vagy „Level 2” user-ként szeretnénk 

létrehozni.  
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A meghívó elküldéséhez a következő oldalon válasszuk a SEND INVITATION lehetőséget.  
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A meghívó kiküldése sikeres: 

 

 

A meghívó egy email üzenetben érkezik.  Az újonnan hozzáadott felhasználó ebben az üzenetben 

kapja meg a felhasználónevet és a regisztráció megerősítéséhez szükséges linket.  

A linkre történő kattintással a felhasználó megadhatja a account-hoz tartozó jelszót és a Security 

question-t. 
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A bejelentkezést követően (SIGN IN) létrejön az új ArcGIS Online Trial account. 

 

 

Az újonnan hozzáadott felhasználó jogait Adminisztrátori szintre állíthatjuk, hozzá rendelhetjük az 

ArcGIS Online Trial organization-höz tartozó ArcGIS Pro advanced license-t illetve az Extension-öket. 
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8 Segítség 

Ha kérdése vagy problémája merül fel a Trial License használatával vagy regisztrációjával 

kapcsolatban, illetve a 21 napos próbaidőszakot követően aktiváltatni szeretné ArcGIS Online 

accountját keresse a GDi Magyarország Kft kapcsolattartóit. 

 


