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ArcGIS Enteprise on terviklik andmete haldamise, 
ruumianalüüside ja rakenduse loomise süsteem, mis on 

installeeritud teie kontrollitavale infrastruktuurile pilve või 
kohapealse lahendusena.
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Mida võimaldab teile ArcGIS Enterprise?

Publitseeri, majuta ja 
paku veebiteenuseid

Monitoori 
reaalajas 
andmeid ja 
asjade interneti

Analüüsi 
suurandmeid

Loo ja kasuta 
rakendusi

Kaartide loomine ja 
analüüs

Kasuta kõiki 
erinevaid 
andmeallikaid

Jaga ja tee 
koostööd

Andmeteadus ja 
masinõpe

Tööta rasterandmetega

Terviklik välitööde 
lahendus

Kohanda GIS-i 
väljanägemist ja 
funktsioone



Kaardid ja analüüs



Seose stiil
Uus targa kaardistuse stiil

Võrdleb kahte kaardi atribuuti kasutades värvide variatsiooni

- Which commercial buildings have high occupancy rates and high energy use?

- Which streets had high rates of accidents and low speed limits?
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Seose stiili demo
Uus targa kaardistuse stiil



Loo offline alad
Toeta offline välitöövoge

Loo allalaadimiseks eeldefineeritud 
kaardialad:

- Lihtsam ja kiirem viis andmete 
kokku pakkimiseks ja 
allalaadimiseks

- Uuenda offline alasid ajastatult 

- Kasuta Runtime SDK abil loodud 
rakendustes või Collector for 
ArcGIS-iga



ArcGIS Notebook Server
Majuta Pythoni märkmeraamatuid oma keskkonnas

Võimas andmeteaduse platvorm

- Kasutab Docker konteinereid isoleerimaks 
iga autori tööruumi

- Programmeeri Python API ja ArcPy abil

- Dünaamilised kaardid ja visualiseerimine

Integreeri ArcGIS-i portaaliga

- Kasutajatele antakse õiguseid portaali 
kasutajarollidega

- Lisa ja viita portaali sisule

- Jaga märkmeraamatuid oma portaalis

Kaasa tuleb pojaliku galerii näol laivalik 
näidiseid illustreerimaks võimalikke 
töövooge



ArcGIS Notebook demo
Majuta Pythoni märkmeraamatuid oma keskkonnas



Administreerimine



Toimus tegevus.

• Midagi on 
publitseeritud

• Kasutaja lõi uue konto

• Sisu kustutati

Käivitatakse 
veebikonks

• Edastab sündmuse 
kirjelduse JSON 
formaadis

• Kaasatud infoväljad

Teie valitud 
platvorm tegutseb 
edasi

• IFTTT

• Zapier

• Microsoft Flow

Toimub tegevus

• E-mail

• Postitus Slack-i

• Alexa teavitab sellest

• Paneb toa tuled 
põlema

Nüüd ArcGIS-is: webhooks
Portaali tegevustel põhinevad automatiseeritud teavitused



Webhook
demo



Webhooks
3 näidis kasutusviisi

- /grupid: Kui keegi jagab sisu gruppi, siis liikmeid 
teavitatakse sellest Slack-is.

- /sisu: Kui konfidentsiaalset infot sisaldava kihi jagamise 
sätteid muudetakse, siis saadetakse e-mail 
administraatoritele.

- /kasutajad: Kui kasutaja kustutatakse, siis teavita 
administraatorit sms-iga.



Uut ArcGIS Serveri adminsitreerimises

1
Päringu ID
• Iga päring saab unikaalse ID
• Võimalus pärida logist unikaalse ID abil

2
Tööde leht
• Võimalus pärida geotöötluse päringute staatust Server 

Managerist
• Päri teenuse, staatuse, aja, kestvuse jms põhjal.

Tööde leht
Server Manager



Jagatud instance pool



FeatService1

MapService3 MapService4

MapService2 FeatService2

MapService1

GPService

Less 
frequent 

traffic

Frequent 
traffic

A R C G I S S E R V E R S I T E

FeatService3



• Hoia kokku mälu ja jõudlust 
mittekasutuses olevate 
instance-ite arvelt ilma 
jõudlust kaotamata

• Isoleeri kõrgkäideldavad 
teenused eraldi rühmadesse

• Vähenda adminstreerimise
vajadust eraldi iga teenuse 
jaoks instance-ite haldusele.

A R C G I S S E R V E R S I T E

Participants:
MapService2
MapService3
MapService4
FeatService1
FeatService2
FeatService3

6 ArcSOCs

Jagatud instance pool
Alates 10.7



Andmed & publitseerimine



Publitseeri kaarditeenuseid ArcGIS Pro 
2.3st eraldiseisvase ArcGIS Serverisse

• Arcpy.sharing moodul

• Loo draft, seejärel jaga serverisse

• GUI planeeritud ArcGIS Pro 2.4

Uus publitseerimises

1

2 Publitseeri OGC teenuseid ArcGIS Pro-st
• WMS, WFS, WCS, KML



Huvialad
Uus valik majutatud teenuste vaadetele

1. Objektide definitsioonid

2. Väljade definitsioonid

3. Uus: Huvialad (Area of interest)

Säilita ühendus algandmetega, 
kuvades ainult soovitud andmeid

Miks? Ma soovin anda ligipääsu kasutajale ainult kindlale geograafilisele alale



Domeeni
Uus valik majutatud teenustele

Näiteks: true/false, kindlad linnad, staatused/seisukorras, nimed jne

- Eeldefineeritud domeenid

- Pikaajaline geoandmebaasi võimekus

- Saab kasutada määratud valikuid
Collector for ArcGIS rakenduses

- Loob andmete terviklikuse ja 
koreektsuse



ArcGIS Enterprise Sites



Sites ja lehed

• Kujunda värav oma GIS-i

• Kuva andmeid, mis on kasutajatele 
oluliseimad

• Drag-and-drop ehitaja

• HTML ja CSS vaikud

Uus 10.7:

• Rich text muutmine

• Kohene piltide üleslaadimine

• Vali pildi keskpunkt

• Lihtne UI moodulite lisamiseks



Geoportaal ArcGIS Enterprise Sites abil

Tehniline sessioon, 13:50

Sulev Jürna, AlphaGIS



ArcGIS Indoors

• Terviklik süsteem teie 
maja sisemuse 
kaardistamiseks ja 
jälgimiseks

Tracker for ArcGIS

• Uus veebi – ja 
nutirakendus teie 
välitöötajate jälgimiseks 
ja parendamaks 
situatsiooniteadlikust

ArcGIS Excalibur

• Rasterandmete 
kasutamise ja haldamise 
veebirakendus

Uued rakendused ja
tooted



Kasutajatüübid

• Uus litsentseerimise mudel alates ArcGIS 10.7 versioonist

• Pakub kauaoodatud „keskmist“  kasutajataset

• Igal tüübil on oma identiteet, võimekused ja kaasatud rakendused

• Valige litsentseerimine vastavalt oma töövoogudele

Editor
Field Worker

Viewer
(equivalent to L1)

GIS ProfessionalCreator
(equivalent to L2)

Redigeerimine Loomine, analüüsVaatamine



Tänan!
Küsimused oodatud: Nils.Nitov@alphagis.ee


