ArcGIS 10.5 versijos parsiuntimo ir diegimo vadovas

1. Esri paskyros susiejimas su jūsų organizacija ir turimos programinės įrangos valdymas
-

-

norėdami susieti savo Esri paskyrą su jūsų organizacija prisijunkite prie svetainės
https://my.esri.com.
prisijungimui naudokite savo susikurtos Esri paskyros duomenis
eikite į puslapį „Mano organizacijos“ (My Organizations) ir pasirinkite meniu punktą „Prašyti teisių“
(Request Permissions)
atsidariusiame lange įveskite organizacijos pavadinimą ir parašykite žinutę (jei žinote, įrašykite
organizacijos Esri vartotojo numerį), spauskite mygtuką „Siųsti prašymą“ (Send Request)
kai jūsų prašymą peržiūrės administratorius, gausite tai patvirtinantį elektroninį laišką
junkitės prie Esri klientų aptarnavimo svetainės https://my.esri.com naudodami savo Esri paskyros
duomenis ir parsisiųskite programinę įrangą per internetą arba užsisakykite programinės įrangos
atsiuntimą fizinėse laikmenose (DVD). Vartotojams, pasirinkusiems tik programinės įrangos
atsisiuntimą internetu, programinė įranga fizinėse laikmenose nebus siunčiama.

Pastaba: taupant Jūsų laiką, išlaidas ir saugant mūsų aplinką, rekomenduojame programinę įrangą siųstis
tik internetu.
2. Programinės įrangos diegimas ir jos aktyvavimas
-

-

-

atsisiuntus programinę įrangą arba gavus ją fizinėse laikmenose, galima pradėti diegimo ir
aktyvavimo procesą (diegimo ir aktyvavimo procesas nereikalauja prisijungimo prie klientų
aptarnavimo svetainės)
programinės įrangos aktyvavimui aktyvavimo kodus rasite licencijos lape arba juos galima rasti
klientų aptarnavimo svetainėje
programinės įrangos arba tinklinių licencijų tvarkyklės diegimo proceso pabaigoje per ArcGIS
Administrator/ArcGIS License Server Administrator programą pasiūloma baigti programinės įrangos
aktyvizavimo procedūrą
naudojant aktyvavimo vedlį (Software Authorization Wizard) suvedama informacija apie vartotoją ir
programų aktyvavimo kodai. Gali būti naudojami du aktyvavimo būdai:
o Internetu: licencinis failas sukuriamas ir atsiunčiamas bei programinė įranga aktyvuojama
automatiškai. Programinės įrangos vedlys turi būti paleistas kompiuteryje, kuriame
aktyvuojama programinė įranga arba tinklinių licencijų tvarkyklė (Licence manager) ir pats
kompiuteris turi turėti priėjimą prie interneto.
o Elektroniniu paštu arba interneto svetainėje (via email or website): surinkta aktyvavimo
informacija išsaugoma faile, kuris išsiunčiamas adresu authorise@esri.com arba
užkraunamas tinklalapyje https://service.esri.com/drm
 Sėkmingai apdorojus aktyvavimo informaciją, licencijos grąžinamos vartotojui
elektroniniu paštu arba, jei aktyvavimas vykdomas per tinklalapį, galima jas
atsisiųsti iš svetainės
 Perkelkite gautą licencinį failą į kompiuterį, kuriame turi būti aktyvuota programinė
įranga arba tinklinių licencijų tvarkyklė (Licence manager)



-

Per programinės įrangos aktyvavimo vedlio pasirinkimą „I have received an
authorization file from ESRI...“ baikite aktyvavimo procesą.
Diegimas ir aktyvavimas baigtas.

Pastaba: ArcGIS 10 versijoje aktyvavimo procesas yra vienodas vardinėms (single use), tinklinėms
(concurrent use) ir serverinėms (server license) licencijoms. ArcGIS 10 licencijavimo technologija susieja
aktyvavimo numerį su konkretaus kompiuterio charakteristikomis, kuriame programinė įranga arba tinklinių
licencijų tvarkyklė bus aktyvuota. Atsisakyta elektroninių raktų. Dėl susiejimo su konkretaus kompiuterio
charakteristikomis, licencijų aktyvavimo failas negali būti kopijuojamas į kitus kompiuterius.

Svarbu:


Perregistruoti licenciją (“Deauthorize”) kitame kompiuteryje galima iki 4 kartų metuose.



Pakeitus kompiuterio komponentus, licenciją perregistruoti („repair“) galima iki 2 kartų metuose.

