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Mõista konteksti
Paku kaartidega viusaaline 

kontekst välitöödele

Jäädvusta

Navigeeri
Teie teed, andmed –

isegi võrguta

• Vesi, gaas, elekter

• Loodusressursid

• Riik, KOV

• Transport

Võtme tegevusharud

Parenda koordineerimist ja välitöö efektiivsust

Planeeri

Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega

Välitöö rakendused | kasuta oma ruumiandmeid kõikjal

Kasuta asukohta välitööde 

koordineerimiseks

Teosta täpset andmete 

kogumist ja inspekteerimist

Monitoori
Tee kiireid ja täpseid otsuseid

Collector

Survey123

Tracker

Workforce

Navigator

Explorer



Kogu ja monitoori Survey123Collector

Kaardid + Vormid

Survey123 Collector

Workforce

Navigator

Workforce kui algpunkt

Survey123 Explorer

Vormid + Kaardid

Täistatud töövood integreerides

Survey123 Collector

Operations 

Dashboard

NavigatorPro

Planeerimine - Välitöö

Explorer

Collector

Väline arendus

Välised integratsoonid



Explorer for ArcGIS



Explorer for ArcGIS

Vaata oma kaarte igal pool

Lihtne objektide leidmine

Loo ja jaga märkusi jooksvalt



Explorer for ArcGIS
GIS andmed on kättesaadavad igal pool ja igal ajal

Tööta oma GIS andmetega 
online või offline režiimis

web maps 

mobile map
packages



Collector for ArcGIS



Collector for ArcGIS

Efektiivne andmete kogumine

Kõrgtäpne andmete kogumine

Töötab igal pool ja igal ajal

Täpne andmete kogumine on lihtne



Collector for ArcGIS – Uued funktsionaalsused

Ilusam kaart

• Kaardimärgiste tugi ja ilusama 

sümboloogia

• Arcade tugi

Uus kasutajaliides 

• Lihtsam andmete muutmine kaardil

• Intuitiivsem kasutajaliides

• Nõutud väljade  kontroll

Uued võimalused offline-s töötamisel

• Võimalus viia offline režiimi erinevad 

piirkonnad

• Offline kaartide eelplaneerimine

Uued funktsionaalsused

• Ühikute seadistamine

• Suund

• Kompassi abil navigeerimine

• Audio failide tugi

Targemad vormid

• Lihtsam vorm

• QR koodi tugi

• Arcade tugi

GNSS tugi

• Z koordinaadi tugi

• Integratsioon väliste GNSS 

vastuvõtjatega



Survey123 for ArcGIS



Survey123 for ArcGIS

Loo targad vormid

Kogu igal ajal ja igal pool

Vormipõhine andmete kogumine 

Analüüsi & jaga tulemusi



1- Küsi küsimus

(Loo vorm & publitseeri)

2- Saa vastus

(Kogu andmeid)

3- Tee otsus

(Vaata & analüüsi)



Survey123 for ArcGIS

uuendused



Integratsioon laserkaugusmõõtja Spike-ga



3.3 Laser Point to Point Measurements with Spike



• Ühendu GNSS vastuvõtjaga:

- Bluetooth

- Network port

• Kogu kõrgtäpseid andmeid

• Mõõdistusandmete metaandmete salvestamine, et saada 

aru täpsuse kvaliteedist

- Salvesta metaandmed oma andmemudelisse

• Võimalus kasutada erinevaid GNSS vastuvõtjaid

- Leica, Eos-Positioning Systems, Bad-Elf, SXBlue, Trimble, Juniper 

Systems

3.3 Välise GNSS vastuvõtja tugi



• Polügoonide ja joonobjektide kaardistamine

- Käsitsi joonistamine

- GPS

- GPS jälgimine

- Koordinaatide alusel

Polügoonide ja joonobjektide tugi



Automaatne raportite genereerimien

• Genereeri kõrge kvaliteediga prinditavaid dokumente Survey123 

andmetest

- Loo oma Microsoft Word raporti mall

- Loo raport Survey123 veebilehelt

- Automatiseeri raportite loomist ArcGIS Python API Survey123 mooduli abil

Survey123

Vorm

MS Word

mall

Survey

andmed

(Feature 

Service)



Navigator for ArcGIS



Navigator for ArcGIS
Juhata välitöötajad kiiresti teejuhiste abil õigesse kohta

Kasuta oma andmed, et teha sobiv kaart navigeerimiseks 

Leia sihtpunkt ja navigeeri selline isegi offline režiimis

Koosta eelplaneeritud teekondasid, et olla efektiivsem



Navigator for ArcGIS

Uuendused



Navigator for ArcGIS
Infoaken, et näidata objektide infot

• Võimalus vaadata enda lisatud objektide 

atribuute Navigatori kaardil.



Navigator for ArcGIS
Teekonna „paus“

• ‘Lõuna reziim’

• Navigator peab meeles, et kus su teekond 

katkes kui lahkud planeeritud teelt ning jätkab 

automaatselt kui naased uuesti planeeritud 

teele. 



Navigator for ArcGIS
Biomeetriline autoriseerimine



Navigator for ArcGIS
Eelplaneeritud teekondade kasutamine Navigatoris

Salvesta

1. Loo teekond ArcGIS Pro-s

2. Salvesta teekond ArcGIS Online-i või ArcGIS Enterprise-i

3. Lae teekond Navigator for ArcGIS rakendusse

4. Alusta eelplaneeritud teekonna kasutamist

Lae alla

Enterprise või Online

VRP

Teekond

Lähima punkti 
leidmine

ArcGIS
Enterprise
Desktop



Workforce for ArcGIS



Workforce for ArcGIS

Planeeri and koordineeri välitööd

Loo & halda töökäske

Kasuta asukohateavet, et tõsta efektiivsust 

Koordineeri välitöötajate tööd



Workforce for ArcGIS 

• Planeeri välitöötajate tööd ja jälgi nende täitmist

- Integreeri töökäskude haldus ArcGIS platvormiga

- Loo käsitsi ja automaatselt töökäske

- Halda planeerituid töökäske

- Reageeri ootamatutele juhtumitele

ETL

Määra töökäsk

Täida töö



Demo



Workforce for ArcGIS 

uuendused



Workforce for ArcGIS

• Online\Offline töövoog

• Töötaja saab vaadata määramata töökäske, määrata need endale ning luua uusi 

töökäske

• Võimalus muuta töökäsu andmemudelit

• Jätkub integreerimine teiste mobiilirakendustega



Tracker for ArcGIS



Tracker for ArcGIS

Oma asukoha jagamine

Tea oma asukohta

Tea kus teised ressursid paiknevad

Oma ülevaadet ressursside paiknemisest



Tracker mobiilirakendus (iOS, Android)

- Lihtne, aja põhine jälgimine

- Toetab offline režiimi

Track veebirakendus

- Kuva ja halda kasutajaid ja nende asukohaajalugu

- Üks teenus, et salvestada ja hallata ressursi liikumisinfot

ArcGIS Enterprise 10.7

Tracker for ArcGIS
Komponendid



Tracker äpp

Teekonna vaatamine

BDS

Track vaade

Töölaud

Välitöötaja

Administraator

Dispetžer

Feature teenus

Vaade



• Põhifunktsionaalsus:

- Teekonna jälgimise sisse/välja lülitamine

- Teekonna jälgimise seadistamine 

- Kui aku on alla 20%, siis uuendatakse teekonna andmeid iga 10  min järel

- LKL (Last known location) uuendamine iga 60 sekundi järel (konfigureeritav  

30 sekundile)

- Toetab offline kasutamist

- Andmed salvestatakse lokaalselt kui interneti ühendust ei ole

Tracker for ArcGIS
Mobiilirakendus



ArcGIS QuickCapture



ArcGIS QuickCapture

Lihtne ja mugav andmete kogumine

Töötab offline ja online režiimis

Ideaalne lahendus kiireks andmete kogumiseks

Kiire ja lihtne andmete kogumise rakendus



Kriisiolukorrad



Põllumajandus
Crop scouting



Teeinfo kaardistamine



Julgeolek



Muu



ArcGIS QuickCapture funktsionaalsus
Disainitud kiireks andmete kogumiseks

• Ühe nupu vajutusega objekti asukoht, foto ja tunnused

• Minimalistlik kasutajaliides

• Audio tagasiside õigeks andmesisestuseks

• Tööta offline ja online režiimis

• ArcGIS Online ja ArcGIS Enterprise

• Andmete automaatne sünkroniseerimine

• Sisseehitatud andmete taastamise süsteem

• Punktid, jooned ja alad



Tänan tähelepanu eest!

Raido Valdmaa

AlphaGIS


