
Informacinių puslapių kūrimas su 
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ArcGIS produktai puslapių, programėlių, suvestinių kūrimui

ArcGIS Web AppBuilder

ArcGIS Dashboards

ArcGIS Experience
Builder

ArcGIS Hub
ArcGIS StoryMaps

ArcGIS Instant Apps

https://governmentofbc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/11bd9b0303c64373b5680df29e5b5914
https://arcgisdashboards.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/02f1d1ffc666465aaa45ff4554569e4a


ArcGIS Experience Builder – kas tai?

ArcGIS Experience Builder suteikia galimybę 

jūsų duomenis greitai ir paprastai patalpinti į 

patrauklius internetinius puslapius.

• Pradėkite nuo šablonų ir valdiklių be papildomo programavimo

• Išplėskite esant poreikiui



Kodėl verta rinktis ArcGIS Experience Builder?

ArcGIS Experience Builder pasižymi:

• Greitaveika

• JS API 4.x

• Patogiu elementų ir duomenų valdymu



• Lanksčių puslapių ir programų kūrimas palaikomas interneto naršyklėse

• 2D ir 3D žemėlapių integracija vienoje aplinkoje

• Platus valdiklių sąrašas duomenų atvaizdavimui ir analizavimui

• Pritaikomumas skirtingiems įrenginiams (kompiuteriui, išmaniajam telefonui ir t.t.)

ArcGIS Experience Builder galimybės



Elementų išdėstymo šablonai:
• fiksuotame lange

• slenkančiame lange

• keliuose puslapiuose

Darbo pradžia | Šablonai

Kiti šablonai:
• ArcGIS Online

• Living Atlas

• My Organization

• My Group



• Žemėlapis (Map)

• Sąrašas (List)

• Lentelė (Table)

• Žemėlapio sluoksniai (Map Layers)

• Legenda (Legend)

• Filtruoti (Filter)

• Užklausa (Query)

• Diagrama (Chart)

• Žymos (Bookmark)

• Elemento informacija (Feature Info)

• Apklausa (Survey)

• Kortelė (Card)

• Skrydžio valdiklis (Fly Controller)

• Koordinačių konversija (Coordinate 
Conversion)

• Padalinio versijos (Branch Version 
Management)

• Bendrinti (Share)

• Valdiklis (Widget Controller)

• Mygtukas (Button)

• Tekstas (Text)

• Nuotrauka (Image)

• Įterpta (Embed)

• Meniu (Menu)

• Sudalinimas (Divider)

Turinys Stilius Veiksmas

Darbo pradžia | Valdikliai



• Duomenų šaltinio pasirinkimas

• Kiti turinio nustatymai

• įrankiai, išdėstymas, šablonai, išplėstiniai nustatymai

Valdiklių nustatymai | Turinys



Dydis ir padėtis
Fono, rėmelių 

nustatymai
Animacijos

nustatymai

Valdiklių nustatymai | Stilius



• Veiksmai leidžia tarpusavykje sąveikauti skirtingiems valdikliams

• Palaikomi du veiksmų tipai – Pranešimo veiksmas ir Duomenų veiksmas

Pranešimo veiksmas Duomenų veiksmas

Valdiklių nustatymai | Veiksmai



• Internetiniai žemėlapiai ir scenos (Web map/scene)

• Feature layer (elementų sluoksniai)

• Scene layer (scenos sluoksniai)

• Ryšių rodymas tarp sluoksnių, valdiklių ir laukų

• Automatinis duomenų atnaujinimas nurodytame laiko 
intervale

Duomenų šaltiniai



• Galite dinamiškai rodyti duomenų atributų reikšmes, 
statistiką ir išraiškas
• Naudokite Image, Text, Button, List, Card, ar Embed valdiklius

• Prijunkite duomenis

• Pavyzdžiai
• Vaizduokite dinaminį tekstą/nuotraukas

• Vaizduokite dinamines nuorodas tekste/mygtukuose

Link text

Dinaminio turinio palaikymas

Link button



Demonstracija

Darbo pradžia



• Antraštės, poraštės, atidarymo lango nustatymai

• Puslapių mygtukai leidžia naviguoti tarp skirtingų temų

• Naujų puslapių įterpimas iš šablonų

Kelių puslapių palaikymas



• Galite sukonfigūruoti, kad puslapis veiktų mobiliajame įrenginyje 
skirtingu funkcionalumu

• Pakeiskite valdiklių turinį, pavyzdžiui:

• Išjunkite įrankius žemėlapyje

• Pakeiskite šriftus ir spalvas

• Pridėkite mobilią ArcGIS Dashboards versiją

• Naudokite mažiau arba skirtingus valdiklius

• Pakeiskite valdiklių išdėstymą

• Perkėlus valdiklius į laukimo sąrašą jie bus aktyvuoti peržiūrint sukurtą 
puslapį mobiliajame įrenginyje

Pritaikymas mobiliems įrenginiams



Demonstracija

Konfigūravimo 

galimybės



• ArcGIS Online and ArcGIS Enterprise
• URL: experience.arcgis.com

• ArcGIS Enterprise 10.8.1 ir vėlesnės versijos

• Developer Edition
• Atsisiųskite iš Developers puslapio ir instaliuokite lokaliai

• Prisijunkite į ArcGIS Online / Enterprise

ArcGIS EnterpriseArcGIS Online

ArcGIS Experience Builder pasiekiamumas

https://experience.arcgis.com/


Dažniausiai užduodami klausimai

DUK



• Ar Experience Builder pakeis Web AppBuilder? 

• Online aplinkoje nėra planų pakeisti Web AppBuilder į Experience Builder. Abi šios aplinkos 

ir toliau bus palaikomos lygiagrečiai.

• Enterprise aplinkoje vadovaujamasi ArcGIS Enterprise produkto gyvavimo ciklu.

DUK



• Ar galima perkelti tam tikrus elementus iš Web AppBuilder į Experience 

Builder?

• Ne. Jums reikia perkurti programą iš naujo Experience Builder aplinkoje.

• Ar Experience Builder pasieks pilną Web AppBuilder funkcionalumą?

• Dabar Experience Builder turi pagrindinius ir populiariausius valdiklius. Planuojama 

palaipsniui plėsti valdiklių sąrašą, įtraukiant vis naujus valdiklius.

DUK



Experience Builder ir Web AppBuilder valdikliai

ExB WAB Pastabos

Table Attribute Table

Coordinate Conversion Coordinate Conversion ExB prieinama tik Online versijoje

Filter Filter

Infographic Chart ExB prieinama tik Online versijoje

- Draw

- Edit

- Print

Query Query ExB prieinama tik Online versijoje

- Smart Editor

*Pateiktas ne pilnas valdiklių sąrašas, tik keli populiariausi



Kviečiu atsakyti į 

klausimus



ArcGIS Experience Builder Online aplinka

experience.arcgis.com

Developer aplinkos atsisiuntimas

developers.arcgis.com/experience-builder

Pagalbos dokumentacija

doc.arcgis.com

Produkto puslapis

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-experience-builder/overview

Bendruomenė

https://community.esri.com/community/arcgis-experience-builder

Naudingos nuorodos

https://experience.arcgis.com/
https://developers.arcgis.com/experience-builder/
https://doc.arcgis.com/en/
https://community.esri.com/community/arcgis-experience-builder


Video ir tekstinės nuorodos:
• Learn to build compelling web experiences and templates

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-experience-builder/resources

• Create your first web experience

https://doc.arcgis.com/en/experience-builder/get-started/create-your-first-web-experience.htm

• Get to Know ArcGIS Experience Builder: Build an Experience from Scratch

https://www.youtube.com/watch?v=zQMBhtQOwwY

• Teaching With and Using the Experience Builder to Create Customized Web Mapping Applications

https://www.youtube.com/watch?v=6lSO4PHlWno

Naudingos nuorodos

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-experience-builder/resources
https://doc.arcgis.com/en/experience-builder/get-started/create-your-first-web-experience.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zQMBhtQOwwY
https://www.youtube.com/watch?v=6lSO4PHlWno


Artėjantys nuotoliniai seminarai

Registracija į seminarus: https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/artejantys-seminarai-registracija

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/artejantys-seminarai-registracija
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