
Datu analītika ArcGIS platformā
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ArcGIS Pro un ArcGIS Enterprise

• Izmantojot standarta rīkus

• Izmantojot paplašinājumus

Specializēta programmatūra

• ArcGIS Insights

• ArcGIS Business Analyst

• ArcGIS Maps for Power BI

Lietotnes un interaktīvie rīki

• ArcGIS Online

• Operations Dashboard

• u.c.

Kur ArcGIS platformā mēs varam izmantot analītiskos rīkus?



Vairāku faktoru

analīze ArcGIS

Insights 



Rezultātu attēlošana 

izmantojot Operations 

Dasboard



ArcGIS Insights
Ģeotelpiskās informācijas analīze ikvienam

Analītika Diagrammas

Kartogrāfija

• Link Analīze

• Prezentācijas un Atskaites

• Publicēšana

• Python un R Integrācija

Jaunumi un 

uzlabojumi

Nodrošina kvalitatīvus rīkus datu analīzei un vizualizācijai...



Powerfull analysis made simple
Dažādu jomu speciālisti, vairākiem darba uzdevumiem visā organizācijā

Industrijas eksperti

Data Analītiķi

ĢIS speciālisti

Biznesa attīstības 

vadītāji

Datu zinātnieki

Lēmējvara

Interaktīvas lapas

Un atskaites

Analītiskie modeļi un 

metodoloģija

Skatītāji

Analītiķi

Dati un analīzes 

rezultāti

Datu krātuve 

un lietotnes



Biznesa dati un telpiskie dati vienā  platformā

Biznesa dati Telpiskie dati



Jaunumi ArcGIS Insights

Python un R Integrācija

Jupyter Notebook

Insights

Desktop vide

Mac un Windows darba virsmas

Vairāk telpiskās, analītiskās un 

vizualizācijas metodesPlānoti analīzes atkārtojumi



• Oracle

• SQL Server

• SAP HANA

• PostgreSQL / PostGIS

• .xlsx & .csv

• .shp

• Failu ģeodatubāze

• json & geojson

Org 1 Dati Org 2 Dati

Insights Local
Uz Windows un Mac

ArcGIS Online vai

Enterprise

Pamatkartes

Ģeokodēšana

Dalīšanās

Living Atlas
Braukšanas laiki

Bagātināšana

Python 
and R

Insights Local – Windows un Mac

• Iespēja strādāt bezsaistē

• Izpildījums(Performance)

• Vienkāršs izvietojums

• Pieslēgums datubāzēm

• Nav lieluma ierobežojums(datu 

pievienošanai un eksportam)

• Iespēja piesaistīt Python & R

• Iespēja izveidot savienojumu ar 

vairākām organizācijām



DEMONSTRĀCIJA
ArcGIS Insights

https://insights.arcgis.com/index.html#/view/d07fa19f12664e829df1c6e874008bd7


Ar ArcGIS Insights analīze ir pirmā, atskaite ir otrā

• Analīze atrod atbildes

• Process vai procedūra sniedz jaunu 

informāciju

• Atvasināti dati, kas pieejami atkārtotai 

izmantošanai citās sistēmās

• Paneļi pasniedz atbildes

• Vizualizācija un datu sasaistes, kas attēlo 

iegūto informāciju

• Dati paliek vizualizācijas ietvaros

Analīze rada jaunus datus, sniedz jaunu informāciju un atrod atbildes.

Informācijas paneļi sniedz atbildes citiem.



Operations Dashboard

• Pārrauga aktīvus, notikumus vai darbības, kas 
nodrošina lēmumu pieņemšanu:

• Sniedz galveno ieskatu par jūsu datiem vienā ekrānā

• Ietver daudzus datu vizualizācijas elementus

• Konfigurējama lietotāja pieredze bez programmēšanas

• Web pārlūka balstīta lietotne

• Integrēts ar ArcGIS Online un ArcGIS Enterprise



Iebūvētā funkcionalitāte

• Lietošanai gatava funkcionalitāte:

• Karte un apzīmējumi

• Diagrammas

• Indikatori

• Saraksti un detalizēta informācija

• Iegults saturs, bagātināts teksts

• Rīki un interaktīvās iespējas:

• Rīki, kas mijiedarbojas ar karti (slāņu redzamība, grāmatzīmes, meklēšana)

• Paneļa elemēntti ir konfigurējami, lai tie `sazinātos` viens ar otru, t.i., šķērsfiltra iespējamība.



Operations Dashboard lietošanas veidi

Funkcionalitāte Personas

Stratēģiskie

Analītiskie

Ikdienas/Operatīvie

Monitorē

Analizē

Detalizē

Vadība

Menedžeri/Analītiķi

Speciālisti



DEMONSTRĀCIJA
Operations Dashboard

https://envirotechgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/67f82f9240164c5c84101b345cb19b05


Materiāli par ArcGIS Insights

Apmacību materiāli

• Getting Started - http://esriurl.com/GetStartedInsights

• Dažādi apmācību materiāli- https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?p=insights

• Dokumentācija - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/insights-for-
arcgis/overview

Piemēri

• Piemēru galerija https://doc.arcgis.com/en/insights/gallery/

http://esriurl.com/GetStartedInsights
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?p=insights
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/insights-for-arcgis/overview
https://doc.arcgis.com/en/insights/gallery/


Materiāli par Operations Dashboard

Apmacību materiāli

• Dokumentācija:  https://arcg.is/2lVIC0R

• ArcGIS Solutions:   https://arcg.is/2lYHzNP

• Esri training: https://arcg.is/2nOdlwW

• Search for: “Operations Dashboard for ArcGIS” (include quotes) 

• Blogs: https://arcg.is/2ugxErp

• YouTube video: https://arcg.is/3284V7w

https://arcg.is/2lVIC0R
https://arcg.is/2lYHzNP
https://arcg.is/2nOdlwW
https://arcg.is/2ugxErp
https://arcg.is/3284V7w


Paldies par uzmanību!


