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Pažintis su ArcGIS Experience Builder
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I seminaro dalyje išgirdote

• ArcGIS Experience Builder galimybės

• Kuriamų puslapių šablonai

• Puslapių kūrimo pradžia ir valdiklių įterpimas

• Valdiklių susiejimas tarpusavyje

• Duomenų pridėjimas ir duomenų rodinių kūrimas

• Dinaminiai tekstai, paveikslėliai ir pan.

• Publikavimas

I dalies seminaro medžiaga

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/newsroom/blog/pazintis-su-arcgis-experience-builder-seminaro-medziaga/


Šiandienos seminaro turinys

• Papildomų puslapių kūrimas ir jų valdymas

• Pranešimo langų įterpimas (angl. splash screens)

• Naujausių valdiklių pristatymas 

(profilis, orientuoti vaizdai, redagavimas, tinkamumo modeliavimas)

• Sukurtų puslapių pritaikymas mobiliems įrenginiams

• ArcGIS Experience Builder Developer apžvalga



ArcGIS Experience Builder - kas tai?

ArcGIS Experience Builder suteikia 

galimybę kurti naršyklėje veikiančias 

internetines programas ir web

puslapius be programavimo

• Naudokite iš anksto paruoštus 

šablonus arba pradėkite viską nuo 

„balto lapo“ siekiant sukurti patrauklią 

internetinę programą



ArcGIS Experience Builder pasiekiamumas

• ArcGIS Online

- URL: experience.arcgis.com

ArcGIS EnterpriseArcGIS Online

• Developer leidimas

- Atsisiųskite iš Developers puslapio ir 

instaliuokite lokaliai

- Prisijunkite į ArcGIS Online / Enterprise

• ArcGIS Enterprise

- ArcGIS Enterprise 10.8.1 ir vėlesnės versijos

https://experience.arcgis.com/


Langų ir puslapių valdymas



Langai

• Iššokantys pranešimo langai, patarimai, informacija ar įspėjimai

• Du režimai:

- Fiksuotas: vaizduojamas fiksuotoje pozicijoje

- Užfiksuotas: vaizduojamas su susietu valdikliu



Puslapiai

• Antraštės ir poraštės pridedamos puslapių nustatymuose

• Kontūras padeda naviguoti puslapiuose

- Pilno ekrano puslapiai sudaryti iš valdiklių

- Slenkantis puslapiai turi blokus ir ekrano grupes patogesniam 

informacijos valdymui

• Pridėkite naujus puslapius vieno mygtuko paspaudimu



Puslapių meniu juosta

• Turimus puslapius lengvai galima valdyti su Meniu valdikliu

• Meniu konfigūracijos galimybės:

- nerodyti puslapio meniu juostoje

- prie puslapių pavadinimų naudoti piktogramas



Langų ir puslapių 

pridėjimo 

demonstracija



Naujausi valdikliai



Naujausi valdikliai – aukščių profilis

• Aukščių profilio valdiklis veikia keliais 

skirtingais režimais:

- braižykite profilį pasirinktoje vietoje

- pasirinkite linijas žemėlapyje ir matykite 

reljefą toje vietoje

- pasirinkite inžinerines komunikacijas ir 

matykite reljefą bei pasirinktą komunikaciją 

profilyje

Daugiau informacijos apie 

naujausius valdiklius

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/experience-builder/announcements/whats-new-in-arcgis-experience-builder-december-2021/


Naujausi valdikliai – orientuoti vaizdai

• Orientuotų vaizdų valdiklis veikia tiek 2D, 

tiek 3D žemėlapiuose

• Valdiklyje galite peržiūrėti užfiksuotas 

nuotraukas ir fotografavimo kampą

Orientuotus vaizdus galima rinkti su ArcGIS 

QuickCapture. Daugiau informacijos. 

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/quickcapture/field-mobility/oriented-imagery-meets-field-data-collection/


Naujausi valdikliai – redagavimas

• Redagavimo valdiklis leidžia pakeisti 

informaciją esančią pasirinktame 

sluoksnyje:

- Leiskite keisti tik atributus

- Leiskite keisti geometriją ir atributus

• Veikia 2D žemėlapiuose ir 3D scenose

Daugiau informacijos apie 

naujausius valdiklius

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/experience-builder/announcements/whats-new-in-arcgis-experience-builder-december-2021/


Naujausi valdikliai – tinkamumo modeliavimas

• Tinkamumo modeliavimo valdiklis 

sujungia ir pasveria skirtingus 

sluoksnius, kad naudotojai vienu metu 

galėtų įvertinti skirtingus veiksnius.

• Pavyzdžiui:

- kur geriausia statyti vėjo jėgaines?

- kur plėtoti komercinę veiklą?

- ir t.t.

Daugiau informacijos apie 

naujausius valdiklius

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/experience-builder/announcements/whats-new-in-arcgis-experience-builder-december-2021/


Naujausių valdiklių 

demonstracija



Pritaikymas mobiliesiems



Pritaikymas mobiliems

• Legvai konfigūruokite kuriamą puslapį, kuris bus pritaikomas 

prie mobiliųjų įrenginių ekrano

- Keiskite valdiklių turinį, įskaitant:

- Išjunkite žemėlapyje esančius įrankius

- Pakeiskite šrifto spalvą ir dydį

- Įgalinkite švieslenčių mobilias versijas

- Naudokite mažiau arba daugiau valdiklių

- Pakeiskite maketą

• Svarbiausia nepamiršti valdiklius perkelti į laukimo sąrašą, 

kad jie nedingtų puslapio darbastalio versijoje

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/ops-dashboard/mapping/two-operations-dashboards-one-intelligent-url/


Pritaikymo 

mobiliesiems 

demonstracija



Developer leidimas



ArcGIS Experience Builder Developer leidimas

• Developer leidimas

- Atsisiųskite iš Developers puslapio ir 

instaliuokite lokaliai

- Prisijunkite į ArcGIS Online / Enterprise

Developer leidimo atsisiuntimas

developers.arcgis.com/experience-builder

Developer leidimo naujienas rasite čia

https://developers.arcgis.com/experience-builder/
https://developers.arcgis.com/experience-builder/


ArcGIS Experience Builder Developer leidimas
Kodėl verta naudotis?

- Galimybė turėti „friendly URL“

(vietoje ilgos nuorodos, trumpesnis variantas)

- Kurkite savo valdiklius ir įkelkite į Experience Builder

- Importuokite esamus šablonus iš ArcGIS Online/Enterprise ir papildykite juos 

savo sukurtais valdikliais

- Visada turėsite naujesnę versiją nei ArcGIS Enterprise

- Atsisiųskite sukurtą puslapį ir užregistruokite jį savo organizacijoje



ArcGIS 

Experience 

Builder Developer

pavyzdžiai



Kviečiu atsakyti į 

klausimus



Kas toliau?

• Add Data

• Geoprocessing

• Swipe

• Basemap Gallery

• Slice (3D)

• Daylight (3D)

• Line of Sight (3D)

Planuojama

• Draw

• Print

• Utility Network Trace

• Time Slider

• Directions

• Business Analyst

• Accessibility

Artimiausiu metu



Artėjantys seminarai | kovo 9 d.
ArcGIS Online pradžios puslapio atnaujinimas

Kovo mėnesio ArcGIS Online atnaujinimas 

automatiškai įjungs naująjį pradžios puslapį 

kiekvienai organizacijai. 

REGISTRUOTISŠiame seminare susižinosite kaip panaudojant naująjį 
redaktorių lengvai sukurti modernų, slenkantį pagrindinį 
puslapį su įvairiais naudingais ištekliais ir programėlėmis 
esančiomis jūsų ArcGIS Online paskyroje. 

https://form.jotform.com/220583720054348


Naudingos nuorodos

ArcGIS Experience Builder Online leidimas

experience.arcgis.com

Developer leidimas

developers.arcgis.com/experience-builder

Help dokumentacija

doc.arcgis.com

Bendruomenė

https://community.esri.com/community/arcgis-experience-builder

Mokymai apie ArcGIS Experience Builder

https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?p=arcgisexperiencebuilder

Lietuviški pavyzdžiai

Erdvinių trimačių (3D duomenų portalas)

Lietuvos reljefas

https://experience.arcgis.com/
https://developers.arcgis.com/experience-builder/
https://doc.arcgis.com/en/
https://community.esri.com/community/arcgis-experience-builder
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?p=arcgisexperiencebuilder
https://regia.lt/map/rc3dv2/?page=page_0
https://experience.arcgis.com/experience/047532d101974e9caa4283037f90af5a



