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Vaihe 1: Siirry osoitteeseen https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
(tai esri.com/uc) ja klikkaa Registration-painiketta

KLIKKAA

https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
http://www.esri.com/uc
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Vaihe 2: Registration Details -sivu aukeaa. Skrollaa alaspäin ja tutustu 
osallistumisvaihtoehtoihin. Klikkaa sinulle oikeaa vaihtoehtoa (Register as/Sign up).

 Kolme vaihtoehtoa rekisteröityä ja osallistua konferenssiin:

Opiskelijalippu 
(Student) 
• Oppilaitoksessa kirjoilla olevat 

tai tänä vuonna valmistuneet 
opiskelijat. 

• Koko konferenssin tarjonta paitsi 
Expo ja Esri Showcase.

• Vaatii rekisteröitymisen.

Vain Plenary-osuudet 
(Plenary Session access only)
• Avoin kaikille (mukaan lukien asiakkaat, 

joilla ei ole voimassa olevaa 
ylläpitosopimusta tai subscription-tilausta).

• Ei vaadi rekisteröitymistä. Täytä 
ilmoittautumislomake, niin saat 
muistutuksen ja liittymislinkin sähköpostiisi.

Koko konferenssi 
(General attendee)
• Edellytyksenä Esrin asiakkuus ja 

voimassa oleva ylläpitosopimus 
tai subscription-tilaus.

• Ei rajoituksia osallistujamäärän 
suhteen.

• Vaatii rekisteröitymisen.
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Vaihe 3a: Jos valitset vain Plenary-osuudet (Plenary Session access only)

• Tämä osallistumisvaihtoehto ei edellytä 
rekisteröitymistä konferenssiin.

• Tilaa sähköpostiisi muistutus ja liittymislinkki 
konferenssiin täyttämällä lomake. 

• Täytä lomakkeessa pyydetyt tiedot, hyväksy 
sähköpostien vastaanottaminen täppäämällä
ruksi ruutuun ja lähetä lomake Submit-
painikkeesta.

• Pääset katsomaan Plenary-osuudet myöhemmin 
lähetettävien ohjeiden mukaisesti.
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Vaihe 3b: Jos valitset koko konferenssin tarjonta (General attendee) tai opiskelijalippu 
(Student access)

• Kirjaudu sisään 
Esri Account
-tunnuksillasi.

• Jos sinulla ei ole 
tunnuksia, voit 
luoda itsellesi 
sellaiset.

• Tarkemmat ohjeet 
seuraavalla sivulla.

KLIKKAA

KLIKKAA
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Vaihe 4: Kirjaudu sisään Esri Account -tunnuksillasi tai luo tunnukset

• Klikkaa Sign in -linkkiä edellisessä 
näkymässä.

• Pääset nyt kirjautumaan sisään Esri 
Account/ArcGIS-tunnuksillasi (Username ja 
Password).

• Jos sinulla ei ole Esri Account -tunnuksia, pääset 
luomaan itsellesi sellaiset klikkaamalla Luo julkinen tili 
(Create a public account) -linkkiä.
Luo itsellesi tunnukset seuraamalla ohjeita. Tarvittaessa 

saat pyynnön täydentää tietojasi MyEsri-palvelussa; 
klikkaa sen linkkiä ja täytä kaikki kentät. Tämän jälkeen 
voit palata jatkamaan rekisteröitymistä (ks. vaihe 1: 
Register).
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Huom! Mahdollisen virheilmoituksen sattuessa - ohjeet ArcGIS-pääkäyttäjälle

• Jos saat tässä tai muussa kohtaa rekisteröitymistä virheilmoituksen, jonka mukaan
ilmoittautumisesi ei ole sallittu, toimi näin:

- Tarkista organisaatiosi ArcGIS-pääkäyttäjältä, että käyttämäsi Esri Account –tunnukset sekä
organisaatiosi Esri-asiakasnumero ovat oikein ja organisaatiollasi on voimassa oleva ylläpitosopimus tai 
subscription-tilaus.

- Jos edellä mainitut tiedot ovat oikein ja virheilmoitus toistuu, tulee organisaatiosi ArcGIS-pääkäyttäjän
tarkistaa MyEsri-palvelusta, että sinulle on määritetty osallistumiseen tarvittava oikeus. Tämä tapahtuu
seuraavasti: 

- Pääkäyttäjä kirjautuu MyEsri-palveluun > Omat organisaatiot > Käyttäjät > Käyttäjien hallinta (tai suora linkki: 
https://my.esri.com/#/permissions/users) 

- Käyttäjärivin kynäkuvakkeen kautta avautuvasta lomakkeesta annetaan käyttäjälle oikeus osallistua tapahtumiin 
(Perform Event Tasks -kenttä). 

https://my.esri.com/#/permissions/users
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Vaihe 5: Syötä vaaditut tiedot

• Valitse Virtual UC General Attendee (tai 
opiskelija-vaihtoehdossa näkyvä Student)
• Syötä organisaatiosi Esri-asiakasnumero 
(Esri Cust. # tai End user #) voidaksesi 
osallistua konferenssin koko tarjontaan (ei 
pyydetä opiskelijalta). Järjestelmä saattaa 
antaa numeron valmiiksi, tai joudut  
syöttämään sen käsin. Voit kysyä Esri-
asiakasnumeroa organisaatiosi ArcGIS-
pääkäyttäjältä tai Esri  Finlandista 
osoitteella info@esri.fi.
• Jos organisaatiosi ei ole Esrin asiakas, 
täppää ruksi kohtaan ”I don’t have a 
customer number”. Tällöin voit osallistua 
vain Plenary Session -osuuksiin.

RUKSAA, JOS ET OLE 
ESRIN ASIAKAS

mailto:info@esri.fi
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Vaihe 6: Tarkista ja hyväksy ehdot

• Tarkista tiedot.
• Hyväksy sekä henkilötietojen keräämiseen 
että osallistumiseen liittyvät ehdot 
täppäämällä ruudut ruksatuiksi.
• Lähetä rekisteröitymisesi Submit-
painikkeesta.

KLIKKAA
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Vaihe 7: Saat rekisteröitymisestäsi vahvistuksen sähköpostiisi

• Kiitossivulta näet rekisteröitymisnumerosi (Registration ID).
• Saat rekisteröitymisestä vahvistuksen sähköpostiisi, ja vahvistuksessa näkyy myös käyttämäsi Esri 
Account Username. Jos sähköpostia ei heti tulisi, ota rekisteröitymisnumero talteen kiitossivulta.
• Nyt voit jatkaa My UC -sivulle tai kirjautua ulos palvelusta (Logout).
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Vaihe 8: Seuraa tapahtuman tietoja: esri.com/uc

• Lopuksi voit jatkaa tapahtuman sivuille, kirjautua takaisin sisään Esri-tilillesi tai halutessasi 
tutustua Esrin kattavan webbisivuston tarjontaan.
• Voit seurata tapahtuman päivittyviä tietoja tapahtumasivulla esri.com/uc.
• Esri lähettää tarkempia tietoja konferenssista myös sähköpostitse lähempänä tapahtumaa. 

Antoisaa konferenssia!

Lisätietoja: info@esri.fi

https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
mailto:info@esri.fi
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