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1. Funkcionalumas ir licencijavimas

2. QuickCapture projekto kūrimas

3. Duomenų surinkimas

4. Surinktų duomenų peržiūra

Turinys



ArcGIS QuickCapture

• Didelių mygtukų programėlė
• Paprasta naudotojo sąsaja
• Greitas duomenų rinkimas



• Mobile Worker, Creator ir GIS Professional naudotojo tipas – įtraukta automatiškai

• Editor naudotojo tipas – papildoma licencija
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Licencijavimas



Web konstruktorius ir mobili programėlė

Konstruktorius – QuickCapture projektų kūrimas
• Online versija: www.arcgis.com/apps/quickcapture
• Online versija veikia su 10.7.1+
• Įtrauktas į ArcGIS Enterprise 10.8.1+

Mobili programėlė duomenų rinkimui
• iOS, Android ir Windows
• Online ir offline galimybės
• Dirba su ArcGIS Online ir ArcGIS Enterprise

http://www.arcgis.com/apps/quickcapture


Projekto kūrimas ir konfigūracija

• ArcGIS QuickCapture web konstruktorius
• Mygtukų sukūrimas ir parametrų nustatymas:

- Duomenų šaltinio nurodymas (redaguojamas elementų sluoksnis)
- Duomenų įvedimo būdas
- Mygtukų stilius

• Kiti projekto parametrai:
- Padėties bendrinimas (Location sharing)

- Orientuoti vaizdai

- Webhooks

- Ir kt.



Reikšmių fiksavimas

• Fiksuota reikšmė – laisvai įrašomas tekstas
• Koduota reikšmė – pasirenkama domeno reikšmė
• Įrenginio kintamasis – įrenginio informacija, vieta, 

naudotojo informacija ir kt.
• Mygtuko naudotojo įvestis* – dialogo langas atsirandantis 

po mygtuko paspaudimo
• Projekto naudotojo įvestis* – dialogo langas, atsirandantis 

atsidarius projektą

* Ne daugiau nei 3 mygtukams projekte



Nuorodų mygtukai

• Web svetainės:
https://beta.maps.lt

• Web programėlės (žemėlapiai, švieslentės ir kt.):
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?center=34.05471
55,-117.1961714

• Vietinės (native) programėlės (Survey123, telefonas ir kt.):
arcgissurvey123://?itemID=2a41c332e24644ee895bbbd9b929773f&fie
ld:condition=damaged&field:capturetime=${captureTime}&field:userna
me=${userInput:001}

mailto:sample@esri.com?subject=Fix%20the%20pipe&body=We%20re
ally%20need%20to%20fix%20the%20pipe

sms:0291920995?body=We%20really%20need%20to%20fix%20the%20
pipe

https://beta.maps.lt/


Nuotraukos

• Nuo 1 iki 5 nuotraukų kiekvienam mygtukui

• Fotoaparato vaizdo peržiūros slėpimas

• Nuotraukos padėties naudojimas įraše

• Orientuoti vaizdai (oriented imagery)



Projekto žemėlapiai (planšetėse)

Naudojami:
• Duomenų peržiūrai prieš juos išsiunčiant
• Surinktų duomenų padėties redagavimui
• Įvestų duomenų peržiūrai

Savybės:
• Pagrindo žemėlapis (numatytasis organizacijos)
• Internetinio žemėlapis
• Žemėlapis darbui Offline (.mmpk, .vtpk and .tpk)



Darbas offline režimu

• Esri numatytasis žemėlapis
- Labai generalizuotas vtpk surinktų duomenų peržiūrai

• Žemėlapio podėlis
- Leidžia toliau dirbti neturint prieigos prie tinklo
- “ Sukešuotos“ (cached) išklotinės ir elementai

Numatytasis 
žemėlapis

Žemėlapio podėlis 
(cache)



Demonstracija
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