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Plānot
Lietojiet atrašanās vietu,

lai nozīmētu un koordinētu 

lauka aktivitātes

Saprast
Redziet un iepazīstiet 

darba vidi, izmantojot 

karti

Naviģēt
Maršrutējiet uz vietu, 

lietojot Jūsu ceļus un ĢIS 

datus arī bezsaistē

Tvert
Veiciet datu ievākšanu un 

nosūtiet tos uz biroju no 

jebkuras vietas

Pārraudzīt
Apziniet darbinieku 

atrašanās vietu un sekojiet 

darba progresam reālajā 

laikā

Koordinēt
Rīkojieties pēc reālā laika 

apstākļiem lauka vidē, lai 

atjauninātu darbinieku 

uzdevumus

Lauka darbi
Atrašanās vieta – iespējo visas lauka darbu fāzes



Lauka darbi

Saprast
Explorer for ArcGIS

Naviģēt
Navigator for ArcGIS

Plānot
Workforce for ArcGIS

Tvert
Collector for ArcGIS

Survey123 for ArcGIS

ArcGIS QuickCapture

Pārraudzīt
Tracker for ArcGIS

Operations Dashboard*

Koordinēt
Workforce for ArcGIS

Tracker for ArcGIS

Explorer for ArcGIS

Atrašanās vieta – iespējo visas lauka darbu fāzes



Workforce for ArcGIS

Plāno un koordinē lauka darbu

Saņem un pārvaldi lauka 

darba uzdevumus

Plānot
Lietojiet atrašanās vietu, 

lai nozīmētu un koordinētu 

lauka aktivitātes

Plāno un koordinē lauka darbu

Lieto izpratni par atrašanās vietu, 

lai paaugstinātu efektivitāti



Navigator for ArcGIS

Lieto savas kartes, resursu

datus un pielāgotus ceļus

Meklē resursus un maršrutē 

uz tiem, arī bezsaistē

Dodies pa iepriekš plānotiem maršrutiem,

lai sasniegtu maksimālu efektu

Naviģēt
Maršrutējiet uz vietu, lietojot 

Jūsu ceļus un ĢIS datus arī 

bezsaistē

Maršrutējiet lauka darbiniekus uz nepieciešamo vietu



Explorer for ArcGIS

Skaties kartes atrodoties jebkur

Viegli atrodi resursus lauka vidē

Noderīgas kartes pa rokai

Izveido un dalies ar piezīmēm ceļā

Saprast
Redziet un iepazīstiet 

darba vidi, izmantojot 

karti



Collector for ArcGIS

Efektīva datu ievākšana

Augsta datu precizitāte

Strādā jebkur un jebkurā laikā

Tvert
Veiciet datu ievākšanu un 

nosūtiet tos uz biroju no 

jebkuras vietas

Vienkāršota precīzo datu ievākšana



Survey123 for ArcGIS

Vienkārša datu ievākšanas pieredze

Sarežģītas viedās formas iespējas

Web un native lietotnes

Tvert
Veiciet datu ievākšanu un 

nosūtiet tos uz biroju no 

jebkuras vietas

Veidlapas formas bāzēta datu ievākšana



DEMONSTRĀCIJA
Workforce

Survey123



Kopīgo savu atrašanās vietu

Pārvaldi, glabā un analizē

savus atrašanās vietas datus

Zini, kur visi atrodas

Zini, kas notiek laukā

Pārraudzīt
Apziniet darbinieku 

atrašanās vietu un sekojiet 

darba progresam reālajā 

laikā

Tracker for ArcGIS



ArcGIS QuickCapture

‘Lielo pogu’ lietotne

Strauja datu ievākšana

Vienkāršākais lauka novērojumu 

ievākšanas veids

Darba plūsmas datu

ievākšanai pārvietojoties

Tvert
Veiciet datu ievākšanu un 

nosūtiet tos uz biroju no 

jebkuras vietas



DEMONSTRĀCIJA
QuickCapture



Ievākšana un pārraudzība Survey123Collector

Kartes + veidlapas

Survey123
Collector

Workforce

Navigator

Darbaspēka palaišanas bloks

Survey123 Explorer

Veidlapas + kartes

Apvienojiet lietotnes

darba plūsmas uzlabošanai

Survey123 Collector

Operations Dashboard

Navigator

Pro

Sagatavošanās – darbs lauka vidē

Explorer

Collector

Custom App

Trešo pušu lietotņu integrācija



Par
• Field Operations - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/field-operations/overview

• Workforce for ArcGIS - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/workforce/overview

• Navigator for ArcGIS - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/navigator-for-arcgis/overview

• Explorer for ArcGIS - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/explorer-for-arcgis

• Collector for ArcGIS - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/collector-for-arcgis/resources

• Survey123 for ArcGIS - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview

• Tracker for ArcGIS - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/tracker-for-arcgis/overview

• ArcGIS QuickCapture - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-quickcapture/overview

• Spike integrācija ar Survey123 for ArcGIS - https://www.youtube.com/watch?v=82YPfDxGL3Q

Apmacību materiāli
• Skatiet lauka darbiem raksturīgus materiālus - https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?c=field

Materiāli par ArcGIS lauka lietotnēm
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https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/tracker-for-arcgis/overview
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-quickcapture/overview
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Paldies par uzmanību!


