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ArcGIS Online
Terviklik pilvepõhine kaardistusplatvorm

...sisaldab valmiskujul rakendusi ja andmeid ning seob 

erinevad ArcGIS keskkonnad



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

• Veebipõhine „tark kaardistamine“

• Geoanalüütika

• Rikkalik sisu

• Kasutusvalmis rakendused erinevateks 

ülesanneteks

• ... kasutatav ka eesti- ja venekeelse kasutajaliidese kaudu . . .

Rakendused

ArcGIS Desktop
API-d

Täiustunud

• „Tark kaardistamine“ (2D/3D)

• Klasterdamine

• Automaatne tailine koostamine

• Geoanalüütika

• Administrreerimine ja haldus

• Kasutajaliides

• GIS-standardid/OGC

...

Tulemas...

• Vaataja taseme parendused

(2D/3D)

• Täiustatum andmehaldus

• Esitus ja kuvamine

• Lihtsamad otsingud

• Parem Org-to-Org koostöö

. . .

5,4 miljonit
kasutajat

1 miljard
serveeritud taili päevas

15 miljonit
sisuüksust

59+ miljonit
avaandmete allalaadimist



Rikkalikud valmiskujul tööriistad GIS-rakenduste koostamiseks otse brauseris!

Web AppBuilder



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

Web AppBuilder

• HTML/JavaScript

• Lihtsasti konfigureeritav

• 2D ja 3D

• Online ja Portal

Rakenduse seadistamine (Builder) Kasutusvalmis rakendus

50+ vidinat (widget)

Toimib kõikjal (PC, tahvelarvuti, nutitelefon)
WYSIWYG viisardipõhine



ArcGIS Online kaardiakna ja Web AppBuilder uuendusi

JUUNI 2017
DETSEMBER 2017

SEPTEMBER 2017

APRILL 2018

• Arcade tugi hüpikakende seadistamisel

• Rerun Analysis geoanalüütika algoritmidele

• 3D sisu visualiseerimine läbi nutika

kaardistamise

• 8 uut funktsooni Web AppBuilder-ile (sh

Infograafika mall) ja olemasolevate

algoritmide parendamine

...

• Täiendused metaandmete sisu kirjeldamisel

• Insights for ArcGIS kasutatavus otse ArcGIS Online`i kaudu

• GeoJSON andmete otse lisamine

• Lisatud tsentroidide leidmine“

• „Agregeeri punktid“ ja „Summeeri piirides“ uuendused

• ArcGIS Pro 3D leppemärkide tugi

• Story Map Journal uuendused

• Võimalusterohkem kihtidele õiguste määramine

...

• Punktandmete klasterdamine

• Värskendamise intervalli määramine hüpikakna piltidele

• WMS teenuste tugi 3D stseenide aknas

• Aadresslokaatorite lisamise võimalus

• Uued sümbolite teegid

• Põhjalik Web AppBuilder algoritmide

uuenduskuur

...

• Uue sisuga Esri aluskaardid (koos-

töös Maa-ametiga)

• Mugavam kihtide lisamine

• Ühest andmestikust erineva sisuga

ja õigustega „vaadete“ koostamine

• Kihi läbipaistvuse kirjeldamine ja

kuvamine atribuutväärtuste alusel

• 3D täiendused

• 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



Sisukat konverentsi jätku!

Ranel.Suurna@alphagis.ee; +372 656 4173

mailto:Ranel.Suurna@alphagis.ee

