Esri konta izveide
Ražotājs Esri nodrošina divas būtiskas interaktīvas vides – ArcGIS Online vidi (www.arcgis.com) un MyEsri vidi
(www.myesri.com). ArcGIS Online vide nodrošina interaktīvu kartogrāfisko materiālu izveidi, savukārt MyEsri ir licenču
pārvaldības vide (licenču autorizācijas, lejupielādes, saziņa par tehnisko atbalstu u.c.). Ir organizācijas, kurām katrai no
vidēm ir savas administrators, tāpēc veidojot lietotājus, pārliecinieties, kuru no vidēm Jūs izmantosiet, lai dotu iespēju
organizācijas dalībniekiem reģistrēties Esri lietotāju konferencei 2020.

1. Organizācijām, kurām ir pieejami ArcGIS Online lietotāji
Ja Jūsu organizācijai ir izveidoti ArcGIS Online lietotāji, tad Jūsu ArcGIS Online vides administratoram ir jāiespējo “Esri
Access” ArcGIS Online lietotājiem. Šo darbību var veikt ArcGIS Online vides administrators sadaļā “Organizācija”:





Atveriet sadaļu “Organizācija"
Izvēlieties cilni “Dalībnieki”
Atrodiet sarakstā konkrēto dalībnieku un spiediet uz “trīs punktu izvēles iespējas" un izvēlieties
opciju “Iespējot Esri Access"
Dalībnieks var reģistrēties konferencei!

Ja Jūsu organizācijai ir vairāk darbinieku, kas vēlas reģistrēties Esri lietotāju konferencei 2020, bet Jūsu organizācijai
nav pieejams tik daudz ArcGIS Online vides lietotāju, tad Jūsu organizācija tos var pievienot MyEsri vidē (skat. sadaļu
Nr. 2).

2. Organizācijām, kuras neizmanto ArcGIS Online vidi
Jūsu organizācijas MyEsri vides administrators var pievienot darbiniekus MyEsri videi, lai darbinieks iegūtu Esri
kontu:
 Izvēlieties sadaļu “Manas organizācijas";
 Cilne “Lietotāji";
 Apakšcilne “Uzaicināt lietotājus";
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 Ievadiet visu dalībnieku e-pasta adreses un “Validēt", pēc tam pārejat uz nākošo soli, izmantojot “Tālāk";
 2. solī “Piešķiramās atļaujas" piešķiriet atļauju “Piekļūt e-Learning", pēc tam pārejat uz nākošo soli, izmantojot
“Tālāk";

 3. solī nosūtiet uzaicinājumu - pēc jūsu izvēles, varat pievienot uzaicinājuma ziņojumu;
 Lai pabeigtu lietotāju izveidi, spiediet “Nosūtīt uzaicinājumu". Uz norādīto darbinieku e-pasta adresēm tiks
nosūtīts uzaicinājums, kas dalībniekam jāapstiprina un jāseko norādēm, lai izveidotu konta rekvizītus (lietotājvārdu
un paroli);
 Dalībnieks var reģistrēties konferencei!
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