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uuendused 

Ranel Suurna 



. . . Kasutatav ka eesti- ja venekeelsena! 

ArcGIS Online ArcGIS platvormi kasutus SaaS (software as a service) põhiselt 

Tulemas (juuni 2017) 

• Mugavam otsinguliides 

• Võimalusterohkem printimine 

• Parendatud gruppide haldus 

• Org-to-Org koostöö 

• Täiendatud ArcGIS sisu 

• Interaktiivne andmeanalüüs 

Uuendused ja täiendused 

• Nutikas kaardistamine 

(Smart Mapping) 

• Living Atlas täiendused 

• Geoanalüütika 

• Administreerimine 

• Võimalusterohkem 3D 

• Rakendused 

• Parem OGC tugi 

• Krediitide haldus 

• Kasutajaliidese üldine 

parendamine 

3.8 miljonit 
kasutajat 

1 miljard päevas 
kaartide vaatamist 

7.9 miljonit 
sisuüksust 

18.8 miljonit 
Avaandmete allalaadimist 

+30% 

+35% 

+40% 

+411% 

ArcGIS Online on terviklik pilvepõhine kaardistusplatvorm, mis sisaldab 

valmiskujul rakendusi ja andmeid ning seob erinevad ArcGIS keskkonnad 

Erinevad kasutajad ja ArcGIS töökeskkonnad 

Kasutusvalmis rakendused 



  
Web AppBuilder Konfigureeritavad rakendused 

AppStudio for ArcGIS 

Platvormipõhised 
rakendused 

Brauseripõhised rakendused 

Rakenduste tegemine Rikkalikud valmiskujul tööriistad rakenduste ja äppide loomiseks 



 

Web AppBuilder 



Mitmeplatvormiline raamistik (Cross-Platform 
Framework) veebiäppide tegemiseks ArcGIS Online 
keskkonnas 

Web AppBuilder 

• HTML5 — JavaScript 

• Lihtsasti konfigureeritav 

• 2D ja 3D 

• Online ja Portal 

Konstruktor (Builder) Kasutusvalmis rakendus 

40+ vidinat (widget) 

Toimib kõikjal (PC, tahvelarvuti, nutitelefon) 
WYSIWYG viisardipõhine 



ArcGIS Online kaardiakna ja Web AppBuilder uuendusi 

Juuni 2016 
Detsember 2016 

September 2016 

Märts 2017 

• Mitmed Smart Mapping uuendused 

sümboloogia kirjeldamiseks 

• Täiustatud ArcGIS Online sisu haldamine 

• Ajateadlike kihtide parem visualiseerimine 

• 7 uut funktsooni Web AppBuilder-is 

ja olemasolevate algoritmide parendamine 

 

• WMTS formaadi täiendused 

• Arcade skriptikeel kaarditekstide paigutamiseks 

• Info lisamine/muutmine atribuuditabeli aknas 

• Uued geoanalüütika vahendid Join Features  ja Find Outliers 

• Multiple views  majutatud objektiteenustele 

 (hosted feature layer) 

• Web AppBuilder-is Extent Navigate funktsiooni lisandumine 

ja olemasolevate algoritmide parendamine 

 

 

 

• Mugavam ligipääs ArcGIS Online rakendustele 

• Kaarditekstidele mõõtkavavahemike määramine 

• Uus kaardiloo mall – Story Map Shortlist (beta) 

• Uus kaardiloo mall – Geo Tour (beta) 

• Mugavam WMS teenuste lisamine/kasutamine  

• Web AppBuilder olemasolevate algoritmide 

 parendamine 

• Uus kaardiloo mall – Story Map 

 Cascade 

• Uus kaardiloo mall – Story Map 

 Crowdsource (beta) 

• Täielikult uuenenud 

 Living Atlas of the World 

• 3D täiendused 

• Uue sisuga Esri vektorpõhised 

 aluskaardid 

• Web AppBuilder olemasolevate 

 algoritmide parendamine 

 

Kõik uuendused hõlmavad … 

• Uued mallid & uuendused 

• 2D ja 3D kaardiaken 

• ArcGIS sisu 

• Tööprotsessid lihtsamad 

• Lokaliseerimise QA/QC 

• Kasutajaliidese parendamine 

• Parem turvalisus 



DEMO: Valik ArcGIS Online ja Web AppBuilder uuendusi 

Videosalvestus ettekande käigus näidatud praktilistest demodest on järelvaadatav 

https://vimeo.com/217646890 



Sisukat konverentsi jätku! 


