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Teemad

• ArcGIS Enterprise ülevaade

• Mis on uut 10.6 versioonis?

• Insights for ArcGIS



ArcGIS Enterprise on GIS-i täislahendus kaardistuse, analüütika ja 
andmete halduse platvormina, mis paikneb teie kontrollitaval

infrastruktuuril, võimaldades teil visualiseerida, interpreteerida ja 
tegutseda vastavalt teie ruumipõhistele andmetele. 
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Mis on uut?



Nimeliste kasutajate tasemed

• Vaataja (lugemisõigused)

• Võimekus kaarte ja rakendusi vaadata

• Kasutada geokodeerimist ja võrguanalüüsi

• Ei saa sisu luua, omada ega jagada

• Ei saa analüüsida ja andmeid rikastada

• Saab määrata kõikidesse erinevatesse rollidesse: 
vaataja, publitseerija, administraator jne.



Piiramatult tase 1 nimelisi kasutajad

*muudatusse ei ole kaasatud ArcGIS Online ega Workgroup tase

alates 1. jaanuar 2018



ArcGIS Enterprise Builder

- Command-line tööriistad

- ArcGIS Enterprise Builder toetab versiooniuuendust

ArcGIS 

Enterprise Builder
Machine ImagesChef



Protsessid toimivad kiiremini!
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Kohandatud veebitööriistad

- Ise arendatud geotöötluse skriptid on nüüd standardvahenditega käivitatavad veebikaardil



Kohandatud veebitööriistade DEMO



Punktide klasterdamine

- Visuaalselt saab esile tuua olulise oma punktide andmestikust

- Grupeeri punktobjektid lähedusest üheks sümboliks



Majutatud objektikihi vaated

- Rakenda erinevaid stiile, muutja seadeid, nähtuste ja/või väljade definitsioone. 

- Rakenda kasutajaõiguseid jagades erinevaid vaateid erinevatele gruppidele

Vaade: muudetavAllikas: ainult vaatamiseks



Punktide klasterdamise ja objektikihi vaadete demo



…ja palju teisi uuendusi

• Geoanalüütika kiirus(kalkuleeri väli) ja tööriistad (tuvasta nähtused)

• Kahe portaali andmete sünkronisatsiooni raportid

• Uued võimalused õiguste detailsemaks jagamiseks

• Parendatud printimise teenus (vektor pildiüksuste tugi, parem klassifitseerimiste, läbipaistvuse, 
Unicode ja legendide tugi

• Kasutajaliidese värskendused (otsi, filtreeri, vahelehed)

• Rakenduste käivitaja

• Uus monitooringu tööriist: ArcGIS Monitor!

• …ja mitmeid teisi täiendusi ja värskendusi



Demod

• Rakenduste käivitaja

• ArcGIS Monitor

• Insights for ArcGIS



Tänan!

Lisainfo: enterprise.arcgis.com
Kontakt: Nils.Nitov@alphagis.ee


