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Välj väg för den grundläggande implementationen
I sin allra enklaste form är det dessa två saker din organisation 
behöver göra för att komma igång med ArcGIS: 

 ÎGrundläggande 
implementation av 
ArcGIS

 ÎVälj rätt användar-
typer till ArcGIS

Vad innebär det att addera ArcGIS till sin organisation? Vad är värt 
att tänka på? Det finns några vanligt förekommande frågor som IT-
ansvariga vill ha svar på när det kan börjar bli aktuellt att implementera 
ett nytt system, som ArcGIS, i befintlig IT-miljö. Här ger vi svaren.

Den här guiden riktar sig till medarbetare som behöver få en övergripande 
insikt i IT-kritiska frågor rörande en implementation av ArcGIS. Det är också en 
bra introduktion till IT-ansvariga om möjligheterna med ArcGIS. 

1. Välj metod för imple-
mentation. För att jobba i 
egen miljö: välj ArcGIS En-
terprise. För att jobba helt 
tjänstebaserat i molnet: 
välj ArcGIS Online. Före-
dras en kombination? Det 
går alldeles utmärkt.

2. Välj licenstyper. Minst en 
licens, så kallad användar- 
typ, med administratörsrät-
tigheter krävs. Det är alltid 
möjligt komplettera och 
utöka med fler och andra 
användartyper allt efter-
som behov uppstår.
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1. Hur kan ArcGIS stötta upp användarbehoven 
i min organisation?
ArcGIS hjälper sina 
användare på flera 
olika sätt. 

Vi brukar prata om nio  
användarmönster. 

Dessa mönster utgör en 
bra grund för att avgöra hur 
ArcGIS bör implementeras 
eftersom de täcker upp en 
stor del av flertalet av de krav 
och behov en verksamhet 
har, såsom:

• Säker insamling, lagring 
och delning av data och 
information.

• Tillgång till rätt informa-
tion, för rätt personer, när 
och där de behöver det – 
internt och externt.

• Effektivare arbetsflöden 
och processer tack vare 
digitalisering och automa-
tisering.

• Översikt, nulägesbild i real-
tid och spårbarhet.

• Avancerade möjligheter att 
analysera möjliga fram-
tidsscenarios.

SJÄLVKLART BEHÖVER din 
organisation göra en egen 
behovsinventering. Ju bättre 
insikt ni har om era användar-
behov, desto bättre kan de 
matchas till implementatio-
nen av ArcGIS. 

I den här guiden listar vi 
hur de skiftande behoven 

som olika roller i en organisa-
tion har, drar nytta av ArcGIS.

Läs mer:
 � Inspireras av hur andra 
använder ArcGIS

 � Uppdatera ArcGIS i takt 
med förändrade behov

 � Därför är det värt att 
uppgradera ArcGIS

Ju bättre insikt ni har om era användarbehov, 
desto bättre kan de matchas till implementationen 
av ArcGIS.
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Din organisation 
kan anpassa en 
implementation av 
ArcGIS precis som ni 
vill och behöver. 

ArcGIS kan beskrivas som 
en plattform av appar och 
komponenter som alla är 
helt kompatibla med varan-
dra. Det gör att ArcGIS är 
helt anpassningsbart och 
kan skräddarsys efter varje 
unik verksamhets behov och 
processer. 

Många av apparna är kon-
figurerbara och kan enkelt 
modifieras utan att en enda 
rad kod behöver skrivas. Det 
finns till och med appar för 
att bygga appar.

Dessutom finns stöd för 
öppen data och källkod, 
vilket ytterligare ökar på  
möjligheterna att anpassa 
tjänster och produkter.

TÄNK PÅ ATT det många 
gånger är smartare att utgå 
ifrån en mer standardiserad 

grund hellre än att direkt 
kasta sig in i nyutveckling. 

Dra alltså nytta av att det 
redan finns ett vältäckande 
ekosystem av användarvän-
liga appar och kom på så vis 
igång snabbare. 

Mer specifika anpassningar 
kan göras senare om behov 
uppstår, och då på flera 
nivåer och sätt. 

BEROENDE PÅ TYP av verk-
samhet kan du välja att 
implementera ArcGIS helt i 
molnet som en SaaS-lösning 
(ArcGIS Online), som on-

prem (ArcGIS Enterprise) 
eller som en kombination av 
de båda. 

Skala upp eller skala ner 
utifrån funktionalitet och pre-
standa såväl som utifrån antal 
användare och arbetsflöden.

2. Hur kan vi anpassa ArcGIS efter våra 
processer och behov?

Läs mer:
 � Grundläggande imple-
mentation av ArcGIS

 � Minska ner systemparken 
med ArcGIS

 � Därför är en GIS-portal 
så bra

Dra nytta av att det redan finns ett 
vältäckande ekosystem av användarvänliga 
appar och kom på så vis igång snabbare.
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3. Vilka krav, behov och möjligheter finns 
gällande kompetens och utbildning?
Som väntat spelar 
typ av ArcGIS-
implementation roll 
för vilken kunskap som 
måste finnas internt. 

Om vi utgår ifrån att din 
organisation implementerar 
en on-premlösning behöver 
IT-avdelningen såklart den 
kunskap som krävs för att 
själva drifta systemet. 

Här erbjuder vi specifika 
utbildningar som ger den 
kompetens som krävs.

Väljer din organisation 
ArcGIS Online behövs ingen 
utbildning för själva imple-
mentationsfasen, eftersom 
allt redan är klart och reda att 
köras direkt från molnet.

NÄR DET GÄLLER användan-
det i övrigt finns en mängd 
utbildningsmöjligheter att 
ta del av, för nybörjare och 
proffs: de som ska admin-
istrera GIS:et, som ofta är 
andra än IT-avdelningen, 
specialisterna som ska utföra 
avancerade GIS-uppgifter 
samt alla andra som aldrig 

ska bli experter men ändå 
behöver använda ArcGIS i 
olika omfattning. 

Utbildningarna är allt ifrån 
några minuter långa e-learn-
ingkurser på sajten Esri Acad-
emy, via lärarledda kurser i 
våra utbildningslokaler eller 
online, till helt skräddarsydda 
alternativ. 

Beroende på ditt Arc-
GIS-abonnemang och avtal 
har du allt ifrån begränsad 
till fri tillgång till våra utbild-
ningar.

SKULLE INTE DE här utbild-
ningsmöjligheterna räcka 

finns alltid möjligheten att 
hyra in en konsult som hjälper 
till på plats eller på distans.

Läs mer:
 � De vanligaste fundering-
arna när ArcGIS Online 
ska implementeras

 � ArcGIS-kurser tillgängliga 
digitalt och på distans

 � Mer om utbildning inom 
ArcGIS

Det finns en mängd utbildningsmöjligheter att ta 
del av, för såväl nybörjare som proffs. Tillgängliga 
online eller på plats, hos oss eller hos er.
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ArcGIS är precis så robust och stabilt du behöver 
ha det. Och med rätt prestanda.

Som alltid krävs tillräcklig kapacitet och hårdvara om ni väljer 
att köra on-prem, som ju den här frågan handlar om. 

Förutsatt att detta är anpassat efter era verksamhetsbehov 
och följer givna rekommendationer levererar ArcGIS på det 
vis din organisation behöver.

5. Är ArcGIS robust och stabilt 
med bra prestanda?

Läs mer:
 � Övervaka och säker- 
ställ en stabil ArcGIS- 
installation

 � ArcGIS samarbetar  
smidigt med andra 
IT-system

Ja, ArcGIS är säkert 
och klarar av att 
möta samtliga 
krav på säkerhet 
och integration en 
organisation kan ha. 

ArcGIS uppfyller flera olika 
direktiv såsom Fedramp, TLS 
1-certifikat (den industristan-
dard som säkerställer att 
information skickas krypterat 
och att en webbplats verkli-
gen är den som den utger 
sig för att vara) och självklart 
GDPR. 

I ArcGIS finns stöd för 
bland annat Single Sign On 
via AD:t, multifaktorauten-
tisering och stöd för PKI. 
Det säkerställer att endast 
rätt personer får tillgång till 
ArcGIS från början.

VÄL INNE I ArcGIS finns möj-
lighet att ställa in vad som 
ska vara tillgängligt för olika 
användare eller grupper, så 
att varje individ verkligen får 

åtkomst till all data och infor-
mation hon eller han behöver 
i sitt arbete – men inte heller 
mer än så.

FALLER VALET PÅ on-prem-
lösningen ArcGIS Enterprise 
krävs en viss insats i imple-
mentationen för att få rätt 
nivå av säkerhet på plats. 

Vanligtvis innebär detta en 
kombination mellan ArcGIS- 
komponenter och -produkter, 
tredjepartslösningar och val 
av implementationsmönster.

Väljer din organisation att  

jobba helt i molnet med 
ArcGIS Online är alla säker-
hetsaspekter redan inbyggda 
i molnarkitekturen. Ni kan 
sätta igång direkt.

4. Är ArcGIS säkert?

Läs mer: 
 � Om säkerheten i ArcGIS, 
samlad på ett ställe

 � Ditt GIS är tryggt i molnet

 � ArcGIS och GDPR är en 
säker kombination
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Vi hjälper dig

Tveka inte att höra av dig till oss för att få råd, stöd och 
rätt förutsättningar för att bygga upp den arkitektur och 
implementation av ArcGIS som skapar mest nytta för din 
verksamhet.

esri.se 
ArcGIS-bloggen
Bloggen Datadrivna insikter

Linkedin • Twitter • Youtube

Självklart finns en bra 
teknisk support. 

Vi erbjuder olika support-
nivåer beroende på behov.

Standardsupporten ger  
tillgång till teknisk support-
handläggare under kontors-
tid, samt licenser och senaste 
versionen av programvaran. 

Det här ingår gratis det 
första året och förlängs i 
samband med förnyelse av 
underhåll eller förlängning av 
abonnemang.

Den utökade supporten 
innebär att vi har ett gemen- 
samt uppstartsmöte. Din or-
ganisation får en primär och 
en sekundär kontaktperson 
hos oss. Vi ajourhåller rele-
vanta återskapningsmiljöer 

för snabbare reproducering, 
och ger er möjlighet att byg-
ga på stödet upp till dygnet 
runt, året runt. Bland annat.

Expertstöd kallar vi den 
support som är helt skräd-
darsydd. Här vi kommer till 
dig med konsulthjälp eller 
bistår på distans och hjälper 

till med till exempel da-
tabearbetning, transformer-
ing, optimering eller konver-
tering.

7. Finns det en bra teknisk support?

Läs mer: 
 � Våra supporttjänster 

 � Våra konsulttjänster

ArcGIS har ingen 
påverkan på befintliga 
IT-system alls. 

En korrekt genomförd 
implementation av on-prem-
lösningen ArcGIS Enterprise 

förutsätter att rätt mängd 
servrar, datautrymme och så 
vidare adderats utifrån iden-
tifierat behov. Då påverkas 
heller inga andra system. 

För ArcGIS Online behövs 
inte ens detta.

6. Hur påverkar ArcGIS befintlig IT-miljö?
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