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En av styrkorna med ArcGIS-plattformen är dess förmågor som gör 
det enkelt att samarbeta och dela data på olika vis. Med hjälp av 
collaborations, samarbeten, kan din organisation utvidga uppdrag, 
projekt och initiativ till att innefatta en eller flera aktörer inte bara 
internt utan även externt.

Ett collaboration är ytterligare ett steg när det kommer till effektivare samverkan och innebär 
att utvalda personer internt eller från olika externa organisationer har tillgång till varandras 
data och innehåll och kan ta del av eller redigera dessa, baserat på hur samarbetet satts 
upp. Då finns inte längre behov av att skicka data mellan varandra, vänta på svar eller 
uppdateringar. Allt sker löpande inom samarbetet.

För att nå de målsättningar ett sånt här samarbete kan ha är en avgörande del att vara överens 
om vad det gemensamma initiativet ska innebära och leda till. När samtliga ingående parter 
har kommit överens är det dags att skapa själva samarbetet och konfigurera tekniken. 

Två grundläggande sätt att samarbeta via collaborations

Ett collaboration blir till genom att koppla ArcGIS-portaler med varandra. Utgångspunkten är 
alltid de gemensamma behoven. Därutöver finns olika tekniska möjligheter beroende på om 
det är portaler i ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online eller en mix av båda.

Det finns två typer av collaborations: 

• Partnercollaboration: Sker mellan två eller fler organisationer där samtliga har ArcGIS 
Online. 

• Distribuerade collaborations: I samarbeten där minst en organisation har ArcGIS 
Enterprise. Fler än två organisationer kan ingå i ett distribuerat samarbete, dock max en 
med ArcGIS Online. Den organisation som eventuellt har ArcGIS Online måste utgöra 
värden, det vill säga den part som bjuder in övriga.

 � Läs mer om collaborations i ArcGIS
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Partnercollaborations
för ArcGIS Online

Med partnercollaborations kan organisationer med ArcGIS Online dela innehåll med andra 
organisationer som också har ArcGIS Online. När två eller fler organisationer skapar den här 
typen av samarbeten blir det möjligt för deras användare att samarbeta tätt tillsammans med 
varandras innehåll.

I ett partnersamarbete används grupper i ArcGIS för att dela innehåll med medlemmar i de 
samarbetande organisationerna. 

Innehållet i ett partnersamarbete kopieras inte utan delas direkt med övriga organisationer. 
Organisationerna som ingår i ett partnersamarbete fortsätter att äga sitt innehåll och 
bestämmer hur det ska delas. Medlemmar i samarbetet får motsvarande rättigheter och kan 
redigera innehållet direkt, förutsatt att de har den behörigheten i sin användarroll. 

 � Skapa ett partnersamarbete

Partnercollaboration
mellan två organisationer med ArcGIS Online

Till arbetsytan kopplas en grupp där 
samarbetets medlemmar ingår.
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Distribuerade collaborations
för ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online

Distribuerade collaborations kan ske mellan organisationer med ArcGIS Enterprise och i 
kombination med max en ArcGIS Online. Olika versioner av ArcGIS Enterprise erbjuder olika 
möjligheter att sätta upp collaborations. Bäst är att ha den senaste versionen installerad för att 
garanteras tillgång till de senaste funktionerna.

Precis som inom ett partnersamarbete skapas grupper i distribuerade samarbeten som styr 
vilka användare som har tillgång till innehåll och vad de kan göra med det. 

Inom distribuerade collaborations används begreppen värd och gäst. Värden är den 
organisation som startar upp samarbetet, övriga kallas gäster. Om ArcGIS Online ingår måste 
den organisationen alltid utgöra värden. 

I samarbeten där ArcGIS Online ingår delas data som kopior vilka synkroniseras hos samtliga 
parter vid givna tidsintervall. I samarbeten där enbart ArcGIS Enterprise ingår kan data 
även delas som referenser. Då skapas inga kopior utan istället en direktlänk – referens – till 
datakällan vilken uppdateras löpande när ändringar görs av antingen värd eller gäst.

 � Läs mer om distribuerade collaborations

 � Skapa ett distribuerat collaboration mellan ArcGIS Enterprise-portaler

 � Skapa ett distribuerat collaboration mellan ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online
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Distribuerat collaboration
mellan två organisationer med ArcGIS 
Enterprise respektive ArcGIS Online

Till arbetsytan kopplas en grupp där 
samarbetets medlemmar ingår.
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Distribuerat collaboration
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ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online

Till arbetsytan kopplas en grupp 
där samarbetets medlemmar ingår.
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denna behöver då utgöra värd.
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Låt behovet avgöra valet av collaboration
Exempel på olika behov

Precis som betonades i början så bör valet av collaboration baseras på överenskomna 
gemensamma mål och verksamhetsbehov. Ofta finns även it-krav som till exempel säger att 
data måste lagras och hanteras på egna servrar vilket gör att collaborations där ArcGIS Online 
ingår kanske inte är tillåtna, även om de är möjliga rent tekniskt. Kika då på distribuerade 
collaborations.

Värt att komma ihåg är att datadelningen inte stannar vid att skapa collaborations mellan 
ArcGIS-portaler. Därutöver går det att publicera kartor, appar och tjänster precis som vanligt, 
för att dra maximal nytta av det gemensamma innehållet i ett samarbete.

Mellan ArcGIS Enterprise och ArcGIS Online. Ett av de vanligaste behoven handlar 
om att dela data från ArcGIS Enterprise till ArcGIS Online eller tvärtom. Eftersom 
ArcGIS Enterprise är involverat behöver ett distribuerat collaboration sättas upp. 
Beroende på syftet med samarbetet kan data synkas åt båda hållen eller bara det 
enda. Det kan handla om att man vill kunna dela från flera organisationer till en 
central del eller från en central del till flera andra. Kom ihåg att organisationen 
med ArcGIS Online måste utgöra värden och att bara max en ArcGIS Online  
kan ingå. 

Inom ett specifikt projekt. Ett visst projekt eller initiativ är en vanlig utgångspunkt 
för att behöva samarbeta effektivare tillsammans. Beroende på syfte och vilka ArcGIS-
implementationer som finns tillgängliga (ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online eller en 
kombination) väljs ett partnercollaboration eller distribuerat collaboration.

Under begränsad tid. Ibland behöver ett samarbete ske inom en begränsad tidsperiod. Då 
avslutas helt enkelt samarbetet och kopplingarna mellan portalerna plockas bort vid 
överenskommen tidpunkt. Precis som när ett samarbete skapas för ett gemensamt 
projekt skapas ett partnercollaboration eller distribuerat collaboration baserat på 
syfte och vilka ArcGIS-implementationer som finns tillgängliga.

Eget nätverk, innanför egna brandväggar. Organisationer som behöver samarbeta internt 
utan att involvera internet kan ändå göra det inom sitt eget nätverk förutsatt att de har 
ArcGIS Enterprise. Skapa då ett distribuerat collaboration. När bara ArcGIS Enterprise ingår 
i ett distribuerat collaboration kan data delas antingen som kopior som synkas vid jämna 
mellanrum, eller som referenser där innehållet uppdateras direkt.

 � Läs mer om olika sätt att dela data
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