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ArcGIS naudotojų 
tipai ir rolės



ArcGIS įvardintas naudotojas (Named User)

Raktas į galimybes ir funkcionalumą

Naudotojo vardas + slaptažodis



Identitetas + Galimybės Programėlės+
Peržiūra

Redagavimas
Analizė

Turinio kūrimas
Bendrinimas

Administravimas

Programėlės

ArcGIS Pro
APIs

ArcGIS Online

ArcGIS Enterprise

ArcGIS įvardintas naudotojas (Named User)

Naudotojo tipas (User type)

=



ArcGIS naudotojų tipai

Editor
Mobile Worker

Viewer

GIS Professional
Creator

Peržiūra + Redagavimas Turinio kūrimas, žemėlapių 
sudarymas, analizė

Peržiūra



ArcGIS naudotojų tipai

Pagrindiniai (foundational) naudotojų tipai:
• Creator
• GIS Professional

Priklausomi (dependednt) naudotojų tipai:
• Viewer
• Editor
• Mobile Worker
• Storyteller
• Insights Analyt



Naudotojo tipas vs. naudotojo rolė

Naudotojo tipas ≠  Naudotojo rolė

Naudotojo tipas = identitetas + galimybės + programėlės

Naudotojo rolė = administratoriaus apibrėžiamos privilegijos

• Numatytosios (default) rolės:  Viewer, Data Editor, User, Publisher, Facilitator (tik ArcGIS Online), 
Administrator

• Adaptuotos (custom) rolės

ArcGIS Online ir ArcGIS Enterprise portale privalo būti bent vienas naudotojas turintis administratoriaus rolę.



Narių įtraukimas į organizaciją 
ir veiksmai su jais



Narių įtraukimas į portalą

• Rankinis būdas:
• Pakviesti prisijungti (tik ArcGIS

Online)
• Įtraukti tiesiogiai
• Leisti patiems save pridėti (tik 

ArcGIS Enterprise)

• Komandinė eilutė
• ArcGIS Enterprise (CreateUsers

įrankis)



Narių įtraukimo metodai

ArcGIS Online:
• Įtraukti narius nesiunčiant pakvietimų
• Įtraukti narius naudojant jų organizacijos ID ir nesiunčiant pakvietimų
• Įtraukti narius ir pranešti jiems el. paštu
• Pakviesti narius prisijungti naudojant jų pasirinktą paskyrą
• Pakviesti narius prisijungti naudojant jų organizacijos prisijungimus

• ArcGIS Enterprise:
• Įtraukti standartinius (built-in) portalo narius
• Įtraukti naudojant konkrečiai organizacijai skirtą prisijungimą
• Įtraukti narius iš AD arba LDAP



Narių sąrašo sudarymas

• Naujas narys
• Informacija pateikiama rankiniu būdu
• Galima įtraukti daugiau negu vieną narį

• Nauji nariai iš failo
• CSV formato failas su būtinais laukais
• Galimybė atsisiųsti failo šabloną



Narių savybių nustatymas

• Papildomos (add-on) licencijos

• Grupės

• Esri prieiga (tik ArcGIS Online)

• Kreditų limitas (tik ArcGIS Online)

• Profilio parametrai:
• Profilio matomumas
• Kalba
• Pradžios puslapis



Numatytieji narių nustatymai

• Naudotojo tipas ir rolė

• Papildomos (add-on) licencijos

• Grupės

• Esri prieiga (tik ArcGIS Online)

• Kreditų limitas (tik ArcGIS Online)



Narių paieška

• Pagal vardą, pavardę ir 

naudotojo vardą

• Pagal skirtingas filtrų 

kategorijas



Veiksmai su nariais

• Veiksmai su keletu pažymėtų narių

• Veiksmai su pavieniais nariai

• Galimi veiksmai priklauso nuo nario 

privilegijų organizacijoje



Demonstracija



Informacijos stebėsena 
valdymo skydelyje



Informacijos stebėsena

• Kreditai (tik ArcGIS Online)

• Turinys

• Aplikacijos (tik ArcGIS Online)

• Nariai

• Grupės



• Sunaudojimas pagal laiką

• Sunaudojimas pagal kategorijas:
• Saugykla
• Analizė
• Prenumeratoriaus turinys
• Publikuotas turinys

Informacijos stebėsena / Kreditai



Informacijos stebėsena / Kreditai

• Sunaudojimo kategorijų detalizacija

• Elementų užimamos vietos 

išklotinė:
• Pavadinimas
• Savininkas
• Dydis
• Sukūrimo ir redagavimo data



Informacijos stebėsena / Turinys

• Turinio pasiskirstymas pagal:
• Elementų tipą
• Elementų savininką
• Elementų bendrinimo lygį
• Dažniausiai naudojamus 

raktažodžius
• Ir kt.

• Populiariausi elementai
• Bendra elementų statistika



Informacijos stebėsena / Aplikacijos

• Aplikacijų pasiskirstymas pagal:
• Tipą
• Naudojamą konstruktorių
• Bendrinimo lygį

• Populiariausios aplikacijos

• ArcGIS Pro naudojimo statistika



Informacijos stebėsena / Nariai

• Pasirinkto nario statistika:
• Kreditų sunaudojimas pagal paslaugos 

tipą
• Sukurti elementai pagal tipą
• Bendrinti elementai
• Programėlių naudojimas

• Bendra narių statistika pagal 

naudotojo tipą



Informacijos stebėsena / Grupės

• Visos ir naujos grupės

• Nariai-grupių savininkai

• Prieiga prie grupių

• Grupių bendrinimo lygiai



Ataskaitos ir jų tipai



Ataskaitų (.csv) kūrimas

• Ataskaitų tipai:
• Veiksmų (tik ArcGIS Online)
• Kreditų (tik ArcGIS Online)
• Narių
• Elementų
• Paslaugos naudojimo (tik ArcGIS

Online)

• Pavienės ataskaitos

• Automatizuotas ataskaitų kūrimas 

(tik ArcGIS Online)

ArcGIS Online ir ArcGIS Enterprise 10.9+



Demonstracija
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