Installatie van ArcGIS 10.6.1
N.B. Als je ArcGIS al geïnstalleerd hebt en alleen een nieuwe licentie wil activeren, doorloop je van stap 1
het Aanmelden van de code en ga je daarna naar stap 3.

Stap 1: Aanmelden van de code
Ga naar: http://www.esri.com/educationedition
Maak een Esri account aan met je HVHL e-mailadres en log in.

Daarna krijg je volgend venster

Vul in dit venster je registratiecode in (begint met EVA)

N.B. Mocht je ArcGIS al geïnstalleerd hebben en door willen gaan met de oude versie, dan kun nu de
website sluiten en de ArcGIS Administrator openen. Je kunt dan door naar stap 3 van deze handleiding.

In het volgende window selecteer je ArcGIS 10.6.1

Nog een paar nuttige opmerkingen bij het onderstaande venster:
•
•

•

Als je een oude ArcGIS versie hebt staan, verwijder deze eerst via het Windows Control
Panel
Microsoft .NET Framework zal op computers met Windows 7/8.1/10 al meegeïnstalleerd
zijn: kijk voor de zekerheid even in C:\Windows\Microsoft.NET\Framework of daar een
mapje v3.5 voorkomt
ArcGIS Pro ondersteunen we voor thuisgebruik nog niet: werkt niet zonder een registratie
op het VHL ArcGIS Online platform

Stap 2: Downloaden en installeren van de software
Download de software. De essentiële onderdelen zijn hieronder omcirkeld:

Volg de volgende stappen voor de ArcGIS Desktop (ArcMap) download.

•

Selecteer de folder waar de bestanden moeten worden opgeslagen. Als je geen optie krijgt om
een folder te kiezen, staan je bestanden in de folder Downloads op je computer.

•

Als je deze downloads daarna aanklikt (liefst rechter muisknop, Run as Administrator), krijg je
het volgende scherm. Hier moet je kiezen waar de bestanden worden uitgepakt.

•

Daarna kun je meteen de setup opstarten.
(Als je later pas wil installeren dan de uitpak-directories opzoeken en de setup bestanden
aanklikken).

Kies bij de installatie voor de optie Complete en volg de stappen (kies een aantal keren Next).

Stap 3: Registratie/ authorisatie van de software
Deze loopt automatisch door als onderdeel van het installatieproces. Als je dit later wilt doen,
of wanneer je de licentie wilt vernieuwen, moet je de ArcGIS Administrator openen (deze staat
onder het ArcGIS menu, net als ArcMap en ArcCatalog, of typ ArcGIS Administrator in het start
menu). Als je ArcGIS Administrator opent en je klikt op Desktop , krijg je het volgende scherm:

Belangrijk: selecteer de juiste versie! En wel: Advanced (ArcInfo) Single Use
Klik dan op Authorize Now

Er volgen enkele schermen (zie hieronder). Kies bij het eerste scherm de bovenste optie en vul bij de
volgende twee schermen je gegevens in.

Kies de eerste methode bij Authorization method. Vul je EVA-code nog een keer in en kies bij de vraag
welke extensies je wil activeren kies je er voor de default optie I do not wish to authorize any
extensions at this time. Ze worden dan toch automatisch geregistreerd. Nog 1 scherm volgt.

Af en toe is er een verbindingsprobleem met de computer die de registratie verwerkt. In dat geval kan
later nog een poging gedaan worden. Door de mee geïnstalleerde ArcGIS Administrator op te starten,
waarna het venster van de vorige pagina weer tevoorschijn komt en je de authorization uit kunt voeren.

Aanvullend/optioneel: installeren en activeren van de Interoperability
tools
LET OP: onderstaande instructie is gegeven voor versie 10.1: maar het zijn wel dezelfde
stappen
Als je wilt (en deze hebt gedownload: op dezelfde wijze als je ArcGIS Desktop (ArcMap) hebt
gedownload) kun je nu nog de Interoperability tools installeren. Dit is echter niet noodzakelijk voor een
goede werking van ArcGIS! Data Interoperabilty tools zijn nuttig voor het omzetten van bijzondere data
formaten (bijv. GPX en KML). In de ArcMap Toolbox vind je de Quick Import en Quick Export tools die
deze extensie ook nodig hebben.
Het gedownloade exe-bestand aanklikken, bestanden laten uitpakken en meteen de setup laten
opstarten:

Er volgen 2 schermen waar je de agreement moet accepteren en vervolgens de installatie directory kunt
kiezen. Hierna start de download.

Gebruik:
Eerst de extensie aanzetten (geldt ook voor Spatial Analyst e.a.)
via het menu Customize, Extensions.

