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ArcGIS mobiliosios aplikacijos lauko darbams

ArcGIS 

QuickCapture

Explorer

for ArcGIS

Workforce

for ArcGIS

Collector

for ArcGIS

Survey123

for ArcGIS

Tracker

for ArcGIS

Navigator

for ArcGIS



Aplinkos suvokimas

Stebėkite, kas vyksta aplink jus, 

pasitelkdami žemėlapius

Navigacija

Planuokite maršrutus į savo 

darbo vietą, panaudodami 

savo kelių tinkus, GIS 

duomenis, net kai esate 

neprisijungę 

Planavimas

Naudokite vietos duomenis 

planuoti ir priskirti lauko 

darbus 

Duomenų rinkimas

Rinkite duomenis ir 

siųskite juos į biurą, 

nesvarbu kur bebūtumėte

Koordinavimas
Reaguokite į besikeičiančias 

sąlygas realiuoju laiku,  

paskirstydami ir atnaujindami 

užduotis lauko darbuotojams

ArcGIS

Monitoringas

Realiuoju laiku stebėkite, kur 

yra jūsų darbuotojai ir kaip 

vyksta darbų progresas

ArcGIS mobiliųjų aplikacijų funkcijos
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ArcGIS QuickCapture



„Didelių mygtukų“ aplikacija

Palaikomas „offline režimas“

Greitas duomenų rinkimas ir išsiuntimas

Greitų duomenų rinkimo mobili aplikacija



Įrenginio renkamų parametrų palaikymas 

Naudokite įrenginio renkamus parametrus

automatiniam atributinių laukų reikšmių įrašymui:

- Greitis

- Kelionės kryptis

- Objekto fiksavimo laikas

- Naudotojo vardas

- Tikslumas ir kt.

Palaikomi atributų tipai - decimal, text, date

Palaikomi geometrijos tipai - taškiniai, linijiniai, plotiniai

https://doc.arcgis.com/en/quickcapture/help/quickreference-prepare.htm

Palaikomų įrenginio renkamų parametrų sąrašą galite rasti čia:

https://doc.arcgis.com/en/quickcapture/help/quickreference-prepare.htm


Išorinių GNSS imtuvų palaikymas

Kam naudojama?

- Padidinamas tikslumas

- Prieiga prie GNSS imtuvo metaduomenų (per įrenginio 

renkamus parametrus)

GNSS imtuvus prijungiami:

- Bluetooth

- USB (tik Windows)

- Network (tik Windows)

Palaikomi imtuvai*:

- Bad Elf – EOS – Leica - Trimble (R1, R2, R10-2) - Garmin GLO

https://doc.arcgis.com/en/quickcapture/help/highaccuracyuse.htm

*Pilną palaikomų GNSS imtuvų sąrašą galite rasti čia:

https://doc.arcgis.com/en/quickcapture/help/highaccuracyuse.htm


Išskirtinių projekto grupių kūrimas

ArcGIS QuickCapture palaiko kelių objektų rinkimą 

tuo pačiu metu.

Pagal poreikį galite sugrupuoti mygtukus, kad 

nerinktumėte skirtingų objektų vienu metu, pvz:

• tako būklė vienu metu negali būti gera ir patenkinama →

https://community.esri.com/community/arcgis-quickcapture/blog/2019/10/06/understanding-exclusivity-groups-in-arcgis-quickcapture

Apie išskirtinių projekto grupių kūrimą daugiau galite rasti čia:

https://community.esri.com/community/arcgis-quickcapture/blog/2019/10/06/understanding-exclusivity-groups-in-arcgis-quickcapture


ArcGIS QuickCapture palaiko automatines projekto 

naudotojo duomenų įvestis:

• visiems projekto mygtukams

• konkrečiam projekto mygtukui

Projekto naudotojo įvestis gali būti nustatoma kaip būtina 

įvestis arba pasirinktinė. 

Projekto naudotojo automatinė įvestis

https://community.esri.com/community/arcgis-quickcapture/blog/2019/10/06/understanding-user-inputs-in-arcgis-quickcapture

Apie projekto naudotojo įvestis daugiau galite rasti čia:

https://community.esri.com/community/arcgis-quickcapture/blog/2019/10/06/understanding-user-inputs-in-arcgis-quickcapture


ArcGIS QuickCapture naujos galimybės

✓ Žemėlapių pridėjimas į projektą

✓ Ekrano padalinimas (planšetiniams kompiuteriams)

✓ Projekto „Išsaugoti kaip“ (Save As..) funkcija

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/quickcapture/announcements/whats-new-in-arcgis-quickcapture-march-2020/

Plačiau apie ArcGIS QuickCapture naujienas:

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/quickcapture/announcements/whats-new-in-arcgis-quickcapture-march-2020/


1. Pasirinkite elementų sluoksnį

2. Sukurkite QuickCapture projektą

3. Konfigūruokite projekto išvaizdą/veikimą

Rinkite duomenis vieno mygtuko paspaudimu!

Darbo eiga ArcGIS QuickCapture Designer aplinkoje



ArcGIS QuickCapture nustatymai įrenginyje

• Mygtukų garsai

• Automatinio išsiuntimo dažnis

• Budrus ekrano režimas

• Vietos teikėjų nustatymai

• Surinktų įrašų koregavimas



✓ Prieinama su ArcGIS Online ar ArcGIS Enterprise 10.7.1 ar vėlesne versija

✓ Field Worker, Creator ir GIS Professional naudotojo tipai gali naudoti nemokamai



ArcGIS QuickCapture mokymai

Praktinių mokymų video galite rasti ir Esri YouTube kanale!

https://www.esri.com/training/catalog/5da6002a89d97a4ac9392ba7/get-started-with-arcgis-quickcapture/

1. Get Started with ArcGIS QuickCapture

https://www.esri.com/training/catalog/5bcf6801ca797749a46c1d93/arcgis-apps-for-the-field%3A-an-

introduction/

2. ArcGIS Apps for the Field: An Introduction

www.esri.com/training

www.esri.com/training

https://www.esri.com/training/catalog/5da6002a89d97a4ac9392ba7/get-started-with-arcgis-quickcapture/
https://www.esri.com/training/catalog/5bcf6801ca797749a46c1d93/arcgis-apps-for-the-field%3A-an-introduction/


Naudingos nuorodos

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/quickcapture/announcements/whats-new-in-arcgis-quickcapture-march-2020/

ArcGIS QuickCapture naujienos

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/mapping/get-started-quickcapture/

Darbo pradžia su ArcGIS QuickCapture

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

Daugiau informacijos apie ArcGIS QuickCapture

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/quickcapture/announcements/whats-new-in-arcgis-quickcapture-march-2020/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/mapping/get-started-quickcapture/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-quickcapture/overview


Demonstracija
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