
Pārskats par ArcGIS Enterprise
Mārtiņš Ērglis



ArcGIS Enterprise ir pamata

programmatūra ģeotelpisko datu un karšu

pārvaldībai, telpiskajai analīzei, un 

lietotņu veidošanai

Tā ir instalēta Jūsu pārvaldītā

infrastruktūrā, neatkarīgi vai mākoņvidē

vai tradicionālajā servera telpā, un ir

paplašināma atbilstoši biznesa

vajadzībām

Tā ir kā mugurkauls Jūsu ĢIS 

darbplūsmām, un ir integrēta ar ArcGIS 

Pro, ArcGIS Online, un  Esri nodrošināto

lietotņu saimi
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Pilna spektra platforma pilnīgai biznesa realizācijā vienā sistēmā

• ģeotelpisko datu un satura pārvaldību

• lietotnes un funkcionalitāti

• identitāti un autentifikāciju 

• tiesību mehānismus, detalizētu lomu konfigurēšanu 

• lokāciju (jaunā Tracker lietotne)

• integrācijas un automatizācijas līdzekļus (Python API)

• auditāciju

• metadatu pārvadību

• vispārējo satura pārvaldību, lietotājam draudzīgas WEB lapas



Organizācija

Lietotņu migrēšana

Informācijas migrēšana

Datu un servisu migrēšana

Infrastruktūras migrēšana

Klasiskās lomas
ĢIS profesionāļi

Vadītāji

ArcMap
GIS Pārlūks

Datnes,
Mxd, slāņi, stili

Failu sistēma
Klients/serveris

Failu sistēma
Datubāzes

Serveru aparatūra

Jaunas lomas
Satura pārvaldnieki

Self service mapping
Informācijas pārvaldība / 

Biznesa ieguvumi

ArcGIS Pro
Web lietotnes

Platformu lietotnes

Portāla ģeoinformatīvais
modelis

(Web kartes, Web slāņi u.c.)

Web servisi

Virtualizācija, SaaS, IaaS, 
sava infrastruktūra
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Ieteicamais variants
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Tehniskais pārskats

• Publicēšanas klienta programmatūra

- ArcGIS Pro =  modernākais ĢIS publicēšanas rīks (atbalsta jaunākās iespējas, Shared instances, Vector Tiles)

- ArcMap = tradicionālais ĢIS publicēšanas rīks

• Publicēšanas & pārvaldības modeļi

- Viesotie servisi (Hosted) = ArcGIS-pārvaldīti (ArcGIS pārvalda servisus& datus, lietotāji caur portālu)

- Tradicionālie servisi= Lietotāju-pārvaldīti (lietotāji nepastaprināti pārvalda datus)

• Datu glabātuves (Data Stores)

- ArcGIS Data Store = glabātuve ArcGIS-pārvaldītiem datiem (atbalsta relāciju, 3D un lielapjoma datus)

- Reģistrētās vietnes = organizācijas datu glabātuves, reģistrētas kā references (un lietotāju pārvaldītas)

- Failu sistēmas bāzētās, kā failu ģeodatubāzes, vai arī tradicinālās RDBMS kā enterprise ģeodatubāzes, uzturētas
Oracle, SQL Server, PostgreSQL, u.c.



DEMONSTRĀCIJA
ArcGIS Enterprise



Noslēgumā - izaicinājumi un aicinājumi

• Joprojām pietrūkst funkcionalitātes

• Vajadzīgi papildus pārvaldības, monitoringa un auditācijas rīki

• Jābūt ļoti labai infrastruktūras pārvaldībai, lai nodrošinātu pieejamību

• Pilnīga sistēma, izmantojiet to! 

• Ir jāmaina domāšanu, attieksmi un jāpārvērtē prasības

• Plānojiet apmācības (1-2-3)

• Darīt vai nedarīt, tāds ir jautājums 

• Būs jāmainās pašiem un darba procedūrām, nedrīkst ievietot portāla visu “as is”

• Vajadzīgs “ dārznieks“ / “dārzniece” – jo, "ko sēsi, to pļausi"



Noderīga informācija

Vispārēja informācija

• Pārskats - https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-enterprise/overview

Dokumentācija

• ArcGIS Enterprise - https://enterprise.arcgis.com/en/documentation

• Produkta apskats - https://enterprise.arcgis.com

Apmācības

• ArcGIS Enterprise - https://www.esri.com/training/catalog/search/

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-enterprise/overview
https://enterprise.arcgis.com/en/documentation
https://enterprise.arcgis.com/
https://www.esri.com/training/catalog/search/


Paldies par uzmanību!


