
Licencja ESRI 



ESRI DLA PRACOWNIKA AGH 
• Dla pracownika AGH Licencja ESRI SITE obejmuje wersje 

jednostanowiskową (Single USER). 
• Przed instalacją należy: 

– zapoznać się z warunkami licencji (dostępne na stronie pracowni 
komputerowej),  

– zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi i instrukcją instalacji, 
– wypełnione oświadczenie pracownika (dostępne na stronie pracowni 

komputerowej) proszę dostarczyć dr Koziołowi (parter pok.14) , 
– klucze aktywacyjne przesyłane są pocztą elektroniczną na podany w 

oświadczeniu adres przez dr Kozioła (parter pok.14) .  
• Po zainstalowaniu oprogramowania należy postępować zgodnie 

slajdami poniżej. 
• Licencja pracownika  jest wielokrotna i może być wykorzystana 

także na domowym komputerze zgodnie z przepisami licencji. 
 



ESRI DLA STUDENTA AGH 
• Dla studenta AGH Licencja ESRI SITE obejmuje jednoroczną 

wersje jednostanowiskową (Single USER). 
• Przed instalacją należy: 

– zapoznać się z warunkami licencji (dostępne na stronie pracowni 
komputerowej),  

– zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi i instrukcją instalacji 
– wypełnione oświadczenie studenta (dostępne na stronie pracowni 

komputerowej) proszę dostarczyć  do Pana dr Krystiana Kozioła 
(parter pok.14): czwartek 9.30 -10.30.  

• Po zainstalowaniu oprogramowania należy dokonać 
rejestracji na stronie http://www.esri.com/EducationEdition 

• Następnie postępować zgodnie slajdami poniżej 
• Licencja studenta nie jest wielokrotna i może być 

wykorzystana tylko na jednym komputerze zgodnie z 
przepisami licencji. 

http://www.esri.com/EducationEdition�


 

ESRI DLA STUDENTA AGH 
Rejestracja  



ESRI DLA STUDENTA AGH 
Dane Studenta  

Po utworzeniu konta należy je potwierdzić 



Uruchomić po instalacji ArcGIS 
Administrator i wybór licencji 
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Imię 
Nazwisko 
AGH University of Science and Technology 
WGGiIS 
30 Mickiewicza Av. 
 
Krakow 
malopolska 
30-059 
Poland 
+48126171111 
emil@agh.edu.pl 
 

Przykładowe wypełnienie danych do autoryzacji  

mailto:emil@agh.edu.pl�


 



 
Tutaj należy wpisać otrzymany klucz ArcGIS DESKTOP 



 

Należy wpisać kody dla rozszerzeń 



Aktywacja zakończona 
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