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A dokumentum célja 

 

Az alábbi dokumentum az ArcGIS Pro licenszelését mutatja be ArcGIS Online regisztráció 

segítségével. 

 

Az ArcGIS Pro 

 

Az ArcGIS Pro az ArcGIS Desktop része, jelenleg nem vásárolható meg külön. 

 

Az ArcGIS Desktop a következő alkalmazásokat tartalmazza: ArcGIS Pro, ArcMap, 

ArcCatalog, ArcScene és ArcGlobe. 

 

A Desktop-ot alkotó különböző alkalmazásokhoz azonos szintű license szint tartozik. Más 

szóval az ArcGIS Desktop Advanced license-hez az azonos, vagyis az ArcGIS Pro 

Advanced, ArcMap Advanced, ArcCatalog Advanced, ArcScene Advanced, and ArcGlobe 

Advanced license tartozik.  

A license szintjét a vásárláskor van lehetőség kiválasztani. 

 

License típusok 

 

Az ArcGIS Pro használatához jelenleg 4 féle licenszelési módszer érhető el: 

 

 Named User licensing in ArcGIS Online 

 Named User licensing in ArcGIS Enterprise 

 Single Use licensing 

 Concurrent Use licensing 

 

Single use – Egyfelhasználós license. Egy adott munkaállomáson (számítógépen) telepített 

ArcGIS Pro futtatására biztosít jogosultságot. A license magán a munkaállomáson kerül 

beregisztrálásra. 

 

Concurrent use - Konkurens license kezelést tesz lehetővé. A license egy, a munkaállomások 

által elérhető számítógépen kerül telepítésre (License Server). A felhasználók az alkalmazás 

indításával kérést indítanak a license szerver felé, ami az ArcGIS Pro futtatásához szükséges 

jogosultságot kiosztja. 

 

Named user – Felhasználóhoz kötött license. Az alkalmazás futtatásához szükséges 

hozzáférés nem a munkaállomáshoz, hanem egy adott felhasználó (username, password) 

személyes autentikációs adataihoz kapcsolható. A license egy ArcGIS Online vagy egy 

ArcGIS Enterprise (Portal) adminisztrátor által kapcsolatható hozzá a szervezet egy tagjának 

felhasználói profiljához. 

 

 



A következőkben az ArcGIS Online-on létrehozott, ún. Named User-el történő 

licenselési megoldást mutatjuk be.  

 

ArcGIS Online regisztrációs link 

 

Az ArcGIS Online fiók regisztrálása és használatba vétele egyedi regisztrációs linken 

keresztül történik, melyet e-mail-ben továbbítunk ügyfeleinknek.  

 

 

A regisztrációs linkre kattintva megjelenik az ArcGIS Online fiók aktiválásának oldala. A 

regisztrációt érdemes egy olyan személynek elvégeznie, aki a későbbiekben adminisztrálni 



fogja az ArcGIS Online fiókot. 

 

Az aktiválás menete 

 

1. A belépés oldalon kattintson a Create New Account gombra. 

a. Írjon be 6 és 24 karakterhossz között egy felhasználónevet. Az alábbi 

speciális karakterek megengedettek: . (pont), _ (alávonás), @ (kukac). 

b. Adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú jelszót, amelynek 

tartalmaznia kell betűt és számot egyaránt. 

c. A név illetve elérhetőségek kitöltése, valamint a felhasználási feltételek 

elolvasása és elfogadása után kattintson az I Accept gombra. 

d. Kattintson a Create Account gombra. 

 

A belépés után meg kell adnunk az Online fiókunk szervezeti beállításait. 

 

2. Írja be szervezete nevét. Ez a későbbiekben megváltoztatható. 

pl.: Esri Hungary 

 

3. Írja be szervezete rövid nevét (1-16 karakterek között), amely az egyedi URL 

létrehozásához szükséges. Betűk, számok és kötőjel (-) használható. 

Ez a név később nem változtatható! 

Példák: 

esrihungary  esrihungary.maps.arcgis.com 

esri-hungary  esri-hungary.maps.arcgis.com 

esrihu  esrihu.maps.arcgis.com 

 

4. Válassza ki, hogy milyen nyelven kívánja használni az ArcGIS Online-t. 

 

5. A Region legördülőben válassza ki a World opciót, így az Online-ban használt 

mértékegység méter és kilométer lesz. 

6. Opcionálisan beállítható az SSL használata, titkosítva az interneten keresztüli 

kommunikációt.  

 

7. Kattintson a Save and Continue gombra. 

 

8. ArcGIS Online fiókja készen áll a használatra.  



 

Az ArcGIS Online fiók adminisztrátoraként konfigurálni kell a szervezeti tagoknak a 

licenszeket, mielőtt ők használhatnák azokat.  

Új tagok meghívása 

 

Ha szeretnénk új tagokat meghívni az ArcGIS Online szervezetünkbe, akkor válasszuk az 

oldal tetején található Organization opciót, majd a Members tab-ot.  

 

Az Invite members gombra kattintva hívhatunk meg új tagokat. Részletes leírás a 

meghívásról a következő linken olvasható: 

 https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/invite-users.htm 

ArcGIS Pro license hozzárendelése a szervezet tagjaihoz 

 

Az ArcGIS Online felületén válasszuk az Organization oldalt, majd a Licenses tab-ot. 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/invite-users.htm


A Licenses tab-on van lehetősége az adminisztrátornak a szervezet számára elérhető ArcGIS 

Pro licenseket felhasználókhoz kapcsolni.  

Az ArcGIS Pro Extension-ök felhasználóhoz kapcsolása szintén erről az oldalról indítható. A 

Licenses oldalon lejjebb görgetve külön találhatók a szervezet számára elérhető kiegészítők. 

Ezek hozzárendelése az egyes felhasználókhoz szintén a következőkben részletezett módon 

történik: 

1.  A kiválasztott szoftver felhasználóhoz kapcsolásához kattintson a megfelelő Assign 

gombra. 

 

2. Az Assign gombra kattintás után megjelennek a szervezetünk tagjai egy listában.  

 Annak a felhasználónak, akinek ArcGIS Pro hozzáférést szeretnénk adni, kattintsunk 

 a neve mellett található Assign gombra. 

 

3. A license hozzárendelése után a felhasználó neve mellett az „Assigned.” felirat 

olvasható. (Az Undo gombra kattintva visszavehető a license a felhasználótól.) 

 

 



ArcGIS Pro indítása  

 

Miután települt a kliensgépre az ArcGIS Pro és elindítjuk a szoftvert, megjelenik az ArcGIS 

Sign In ablaka. 

A felhasználónak meg kell adnia felhasználónevét és jelszavát, amit az ArcGIS Online-ba 

történő meghívása során adott meg. A „Sign me in automatically” check-box kipipálásával a 

későbbi indításoknál nem kér majd a szoftver ismételt bejelentkezést. 

A felhasználó áttekintheti a számára kiosztott licenseket az ArcGIS Pro elindítása után, a 

nyitóképernyő bal alsó sarkában található „About ArcGIS Pro” gombra kattintva vagy egy 

projekt megnyitása után a Project tab-ra kattintva a menüsor elején.  

A megjelenő oldalon a felhasználó Licensing opciót kiválasztva áttekintheti a számára 

kiosztott licenszeket. 


