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2021. gada atjauninājumi un ne tikai

• Organizācijas konta administrēšana un pārvaldība

• Kartes skatītājs 

• Lietotnes un lietotņu konstruktori

• Darbs lauka vidē

ArcGIS Online

ArcGIS Enterprise



ArcGIS Online

ArcGIS Enterprise

• administratora pārskati;

• sākuma lapas un banera pielāgošana;

• sadarbības iespējas starp organizācijām.

ArcGIS interaktīvās vides konta administrēšana un 

pārvaldība

ArcGIS interaktīvā vide – Jūsu organizācijas ģeotelpiskās

informācijas galerija, darba vide un reprezentācijas materiāls.

Nozīmīga funkcionalitāte:



Kartes skatītājs - Map Viewer un Map Viewer Classic

• Pieejams ArcGIS Online un Portal for ArcGIS • Pieejams ArcGIS Online un Portal for ArcGIS sākot 

no 10.8.1. Beta, ar 10.9.1. pilns atbalsts 

• Intuitīvs interfeiss jeb lietotāju saskarne

• Jauna funckionalitāte

Map Viewer Classic Map Viewer



Kartes skatītājs Map Viewer

• Jauna funkcionalitāte:

- efekti;

- grafiki;

- simbolizācijas pielāgošana;

- kartes teksta pielāgošana;

- slāņu grupēšana;

- U.c.

• Administratori iestata, kurš kartes skatītājs ir 

kā pamata kartes skatītājs organizācijas 

lietotājiem.



ArcGIS interaktīvās vides 

organizācijas konta 

pārvaldība un Kartes 

skatītājs



ArcGIS Interaktīvajā vidē iekļautās lietotnes

• Lietotņu šabloni/veidnes: 

- ArcGIS Instant Apps

- ArcGIS Story Maps

• Lietotnes darbam lauka vidē:

-ArcGIS Survey123

-ArcGIS Field Maps

-ArcGIS QuickCapture

• Lietotņu konstruktori:

- Experience Builder

- Web AppBuilder

- ArcGIS Dashboards

• ArcGIS Workforce u.c.

Dashboards Field MapsExperience Builder Survey123QuickCapture Story Maps



Instant Apps – lietotņu veidnes



Slider

Sidebar

Instant Apps – lietotņu veidnes

https://envirotech.maps.arcgis.com/apps/instant/slider/index.html?appid=28619967bf9741bb8e6369dedd5e0af6?locale=lv
https://envirotech.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=c666599e30df47d9a47c98cd07643a8b?locale=lv


Lietotņu konstruktori

ArcGIS Experience builder

ArcGIS Dashboards

Tagad pieejama datu lejupielāde!



vs.

• Elastīgs izkārtojums (gan fiksēts, gan ar 

ritināšanu, viena vai vairākas lapas, ar 

karti un bez kartes)

• Pielāgojams mobilajām ierīcēm

• Integrētas 2D un 3D vides

• Darbības (datu, ziņojuma) un aktivizētāji

• Lietotnes, kuru pamatā ir karte, uz 

vienas lapas ar fiksētu novietojumu bez 

ritināšanas

• Pieejami vairāk nekā 70 logrīki

ArcGIS Experience builder Web AppBuilder

Interaktīvās vides lietotņu 

konstruktori



Lietotņu konstruktori –

ArcGIS Dashboards datu lejupielāde

Svarīgi! Lai iespējotu elementu slāņa datu lejupielādi, nepieciešams atļaut datu eksportu šī slāņa 

iestatījumu sadaļā.  Nav ieteicams datu lejupielādes funkcionalitāti izmantot, ja dati tiek atjaunoti 

regulāri, piemēram, reizi dienā.



Darbs lauka vidē

Datu ievākšana lauka vidē

Survey123
QuickCapture

Workforce

Darba 

koordinēšana

Navigācija

Navigator

Darbu 

pārvaldība

Tracker

ArcGIS Field Maps

Sasaiste

• Ievāc

• Atjauno

• Veic izsekošanu

• Skaties

• Atliec kartes atzīmes

Dashboard
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ArcGIS Field Maps

ArcGIS Workforce

ArcGIS Tracker*

ArcGIS Explorer**

ArcGIS Collector**

ArcGIS Navigator

Plāno

NaviģēMonitorē

Izproti

Ievāc

Izseko

ArcGIS Field Maps

*ArcGIS Collector, Explorer, Tracker lietotnes Android un iOS netiks atbalstītas sākot no 01.01.2022.

D
rī

z
u
m

ā



ArcGIS Field Maps

Sagatavo karti darbam Izpildi darba uzdevumu

Field Maps web pārlūka vide Field Maps mobilā lietotne



ArcGIS Survey123

1 2 3Uzdod jautājumu Iegūsti atbildes Pieņem lēmumus

Ērta un ātra formu izveide:

• drag-and-drop, bez programmēšanas;

• pieejams veidnes (Survey Connec vidē);

• viedā formas iespējas.

Ievāc informāciju:

• intuitīvs dizains;

• web formas un specializēta lietotne;

• iespēja pievienot dažādus pielikumus.

Uzreiz redzams rezultāts:

• reālā laika attēlojums;

• atskaišu izveide.

Web

Darbvirsma

Mobilā vide

Dashboards

Atskaites

Automatizācija



ArcGIS Survey123 sasaiste ar citiem resursiem

• ArcGIS Survey123 var atvērt un no tā var atvērt citas lietotnes ar divām 

metodēm – web saiti vai pielāgotu URL shēmu.

• ArcGIS Survey123 ļauj izmantot Webhooks funkcionalitāti.

Integromat piemērs:

Lai izveidotu automātisku ziņojumu nosūtīšanu par katru iesniegto anketu, 

izvēlas notikuma (trigger) Survey123 savienojumu, tad pievieno e-pasta savienojumu 

un norāda e-pasta adresātu, saturu u.c. detaļas

Scenāriji var būt sarežģītāki un saturēt vairāk savienojumus un moduļus.



Noderīgi resursi

• Experience Builder 2021. gada septembra jaunumi

• Instant Apps 2021. gada septembra jaunumi

• ArcGIS Dashboards datu lejupielāde

• Kuru kartes skatītāju izmantot?

• ArcGIS Survey 123 dokumentācija

• Darbs lauka vidē ar Esri lietotnēm

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/experience-builder/announcements/whats-new-in-arcgis-experience-builder-september-2021/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/instant-apps/mapping/whats-new-in-instant-apps-september-2021-introducing-sidebar/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/instant-apps/mapping/whats-new-in-instant-apps-september-2021-introducing-sidebar/
https://doc.arcgis.com/en/dashboards/create-and-share/download-data.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm#ESRI_QUESTIONANSWER_B6637795FB5F4953B40842F64C80D90D
https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/field-operations/overview



