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ArcGIS Enterprise 2019 ir 2020

2019 2020

2019 kovas
ArcGIS Enterprise 10.7 

2019 birželis
ArcGIS Enterprise 10.7.1 

2020 sausis
ArcGIS Enterprise 10.8

2020 vasara
ArcGIS Enterprise 10.8.1



Kviečiu užpildyti trumpą apklausą



Administravimas – naudotojų nuostatos

• Tipinio naudotojo nustatymų rinkinys

• Pasiekiama per nustatymų skiltį portale

• Anksčiau – per Portal Admin API ir Portal Home 

aplikacijos nustatymus

• Organization>Settings>New Member Defaults



Administravimas – žinutė 

• Visiems vartotojams, bandantiems pasiekti portalą

• Organization > Settings > Security 

• Sutikimas (pavyzdžiui, dėl asmens duomenų)

• Suplanuota priežiūra



Administrative – informacinė juostelė

• Visiems vartotojams aktuali 

informacija



Administravimas – teisės ir sauga (10.7.1)

• 10.7.1 specifinės administratorių teisės

• Saugumas ir infrastruktūra

• Organizacijos svetainė

• Bendradarbiavimas tarp portalų

• Naudotojų rolės

• Serveriai

• Pagalbinės paslaugos

• Riboto funkcionalumo administratoriams



Administravimas – teisės ir sauga (10.7.1)

• Organization > Settings

Įprastas administratorius Tik svetainė



Administravimas – teisės ir sauga

• Portaladmin API

Įprastas administratorius Tik svetainė



Administravimas – Webhooks

• Nuo 10.7, automatinių pranešimų priemonė

• Nauji įvykiai:

• Sukuriama ar pašalinama rolė

• Pakeičiami naudotojo tipas ar rolė

• Veiksmai su turinio elementais 

• Ištrinamas turinio elementas



Duomenų teritorijos darbui neprisijungus

• Nuo 10.7

• Iš anskto supakuoti numatytos žemėlapio 
dalies duomenys

• Paprastesnis žemėlapio atsisiuntimas 
darbui neprisijungus

• Skirta:
• Collector for ArcGIS
• ArcGIS Runtime SDK aplikacijoms
• ArcGIS Mission (10.8)
• Explorer for ArcGIS (v19.1)



Duomenų teritorijos darbui neprisijungus

ArcGIS Enterprise 10.8:

1. Apibrėžimas poligonu

2. Duomenų atnaujinimas pagal planą



RectanglePolygon

Rezultatas Collector for ArcGIS aplikacijoje

Download Size

128 MB
Download Size

55 MB



Duomenų atnaujinimas pagal planą (10.8)

• Duomenų atnaujinimo tvarkaraštis

• Kol kas tik peržiūros uždaviniams – nėra 
sinchronizacijos atgal

• Skirta:
• ArcGIS Runtime aplikacijoms
• Explorer for ArcGIS (v19.1)



Duomenų atnaujinimas
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Nauji konfigūruojami aplikacijų šablonai (10.7.1)

Kategorijų galerija

Visų grupės elementų sąrašas su 
paieška ir filtravimu

Interaktyvi legenda

Interakktyviam sluoksnio 
duomenų tyrinėjimui



Nauji konfigūruojami aplikacijų šablonai (10.8)

Attachment Viewer 

Priedų peržiūra

Netoli

Netoliese esančių objektų 
informacijos pateikimas

Zone Lookup

Patikrinti ar vieta patenka į zoną, 
gauti zonos informaciją



Nauji konfigūruojami aplikacijų šablonai (10.8)

Attachment Viewer

Priedų peržiūra

Netoli

Netoliese esančių objektų 
informacijos pateikimas

Zone Lookup

Patikrinti ar vieta patenka į zoną, 
gauti zonos informaciją



Nauji konfigūruojami aplikacijų šablonai (10.8)

Attachment Viewer (shown)

Priedų peržiūra

Netoli

Netoliese esančių objektų 
informacijos pateikimas

Zone Lookup

Patikrinti ar vieta patenka į zoną, 
gauti zonos informaciją



Nauji sluoksnių šablonai (10.7.1)

Baziniai įvairios geometrijos sluoksniai 

• Sukurkite tuščius, sistemoje talpinamus 
sluoksnius (hosted feature layers) 

• Tuščia schema, pritaikoma įvairiausiems 
uždaviniams



Vector Tile Style Editor (10.8)

• Vektorinių išklotinių stiliaus 
interaktyviam redagavumui

• Stiliai, spalvos, šriftai, užrašai, 
sutartiniai ženklai



Naujos web aplikacijos (10.8)

• Anksčiau reikėjo atskiro diegimo

• Dabar sudiegiama kartu su ArcGIS Enterprise portalu

ArcGIS QuickCapture 
Web Designer

Track Viewer Workforce for ArcGIS
Web App



• Iki ArcGIS Enterprise 10.7.1

- Duomenų šaltiniai registruojami ArcGIS Server mazge naudojant ArcGIS Server 
Manager arba ArcGIS Pro / ArcMap

- standartinis procesas nuo ArcGIS Server 10.1

- Duomenų šaltiniai prieianami visiems publikuotojams (Publisher naudotojams)

- Nėra teisių valdymo ir kontrolės

Naudotojo valdomi duomenų šaltiniai paslaugoms



- Duomenų šaltinio tipo turinio elementas. Jam taikomi visi įprasti turinio apsaugos ir 
bendrinimo principai.

- Registruojami viename arba visuose serveriuose

- Aplankas, duomenų bazė, saugykla debesyje

Nuo 10.7.1: duomenų šaltinio registravimas portale



• Įprastas duomenų šaltinis

- Publikuojant iš ArcGIS Pro  ar ArcMap nebereikės registruoti iš naujo.

• Leidžia masinį publikavimą (žemėlapio ir elementų paslaugos iš 
sluoksnių duomenų šaltinyje)

• Vaizdų paslaugų publikavimas portale (nebūtina ArcGIS Pro ar ArcMap)

Duomenų šaltinių naudojimas



Plačiau



• Duomenų sluoksnių (elementų klasių) pavertimas sluoksniais portale –
duomenis ras ir naudos portalo naudotojai

• Sukuriama pora – žemėlapio ir elementų paslaugos (N.B. shared
instances)

• Nepakeičia įprasto žemėlapių ir elementų paslaugų publikavimo 
naudojant ArcGIS Pro.

Masinis publikavimas 10.7.1



ArcGIS Enterprise portalas
Map image layer 
Feature layer

ArcGIS Server
Map service + feature service

ArcGIS Data Store

Enterprise geoduomenų bazė
Feature class

Masinis publikavimas



ArcGIS Enterprise portalas
Map image layer 
Feature layer

ArcGIS Server
Map service + feature service

ArcGIS Data Store

Enterprise geoduomenų bazė
Feature class

Masinis publikavimas

CA B

Database Site

Database A GIS Server site

Database B Hosting + GIS Server sites

Database C Hosting server site



Plačiau



• Su ArcGIS Pro 2.5 ir ArcGIS Enterprise 10.8 galima publikuoti žemėlapio 
paslaugas (map image layer) iš talpinamų (hosted) duomenų.

• Plačios simbolizavimo galimybės

• Didesnių objektų kiekių atvaizdavimas

• Žemėlapio (map) servisas susiejamas su elementų (feature) servisu

• N.B. Shared instances

Talpinamos žemėlapio vaizdo paslaugos 
(Hosted map image layers)



ArcGIS Server 10.8 – pagrindinės naujienos

• Bendrai naudojami egzemplioriai (Shared 
Instances) – pagal nutylėjimą

• Request ID Admin užklausoms

• Patobulintas įvykių žurnalas

• Kiti specfiniai atnaujinimai



ArcGIS Server 10.8 – pagrindinės naujienos

Bendrai naudojami egzemplioriai (shared instances) – pagal nutylėjimą



ArcGIS Server 10.8 – pagrindinės naujienos

• Request ID Admin užklausoms – administravimo veiklai

- ArcGIS Server žurnale



• Sisteminiai atributiniai laukai

• Poligonų ir linijų sluoksniuose

• Koordinačių sistemos vienetais

Ploto ir perimetro laukai



• Anksčiau tik ArcGIS Online

• Talpinamos elementų paslaugos - 10.8 Enterprise

- Query Attachments, Field Description, Async Calculate

• Elementų paslaugos iš daugiavartotojiškų geoduomenų bazių - 10.8 Entperprise

- Query Attachments (10.7.1), Async Calculate

Priedų užklausos, laukų aprašymai, asinchroninis kalkuliavimas



• f=pbf talpinamoms elementų paslaugoms - Enterprise 10.8  

- Peržiūrai skirtų sluoksnių greitaveikos padidinimas

• Percentilių palaikymas - Enterprise 10.8  

Rest API



• https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/what-s-new-in-arcgis-
enterprise.htm

• https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.7/windows/what-s-new-in-arcgis-
enterprise.htm

Naudingos nuorodos

https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/latest/windows/what-s-new-in-arcgis-enterprise.htm
https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.7/windows/what-s-new-in-arcgis-enterprise.htm


Ačiū už dėmesį!


