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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



ArcGIS duomenų rinkimo aplikacijų skirtumai

Survey123 for ArcGIS

✓duomenų rinkimas, paremtas 

išmaniosiomis formomis

✓esamų duomenų koregavimas

✓duomenis gali rinkti anoniminiai 

naudotojai

✓palaikomas surinktų duomenų 

ataskaitų generavimas

✓galima integracija su Spike ir 

Webhooks

ArcGIS QuickCapture

✓greitų duomenų rinkimas, 

paremtas mygtukais

✓duomenų rinkimas judant

✓automatinis renkamų objektų 

nuotraukų fiksavimas

Collector for ArcGIS

✓duomenų rinkimas, paremtas 

žemėlapiu

✓esamų duomenų koregavimas ir 

trynimas

✓kelių objektų koregavimas vienu 

metu

✓ renkamų objektų pritraukimas prie 

esamų (snapping)

Seminaras vyko

balandžio 21 d. 



Kviečiu užpildyti 

trumpą apklausą



Kuriate objektus arba redaguojate esamus

GPS/GNSS tikslumas

Veikimas neprisijungus prie interneto

Žemėlapiu paremta duomenų rinkimo aplikacija



Atsisiųskite SinchronizuokitePildykite ar 

koreguokite

O
fflin

e
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Dirbkite online ir offline režimais



Duomenų paruošimas darbui offline režimu

Įjungus darbo neprisijungus režimą, galite sukurti ir atsiųsti žemėlapių teritorijas į mobilųjį

įrenginį dar esant biure. Naudokitės žemėlapiais vietose, kuriuose nėra interneto ryšio.

Offline teritorijos kuriamos:

- Collector for ArcGIS aplikacijoje

- ArcGIS Online/Enterprise aplinkoje

Ko reikia, kad galėtumėte dirbti be interneto ryšio?

- Įjunkite sinchronizavimą (sluoksniams)

- Įjunkite darbo neprisijungus režimą (žemėlapyje)

- Sukurkite žemėlapio teritorijas darbui neprisijungus



Ryšiais susietų lentelių palaikymas

Collector for ArcGIS palaiko sluoksnius, kurie 

turi ryšiais susietas lenteles:

- pagrindiniame sluoksnyje galite turėti objekto 

informaciją

- lentelėse galite kaupti objekto apžiūros/atnaujinimo 

istorinius įrašus



Palaikomas GPS/GNSS tikslumas

✓ Collector for ArcGIS turi galimybę naudoti 

išorinius GPS ir GNSS imtuvus

✓ Prijunkite GPS ar GNSS imtuvą prie 

mobilaus įrenginio Bluetooth ryšiu



Automatinis pritraukimas prie kitų objektų

Automatiškai pritraukia (angl. snapping) prie kitų objektų 

kuriant naujus ar koreguojant esamus taškus, linijas bei 

plotus.

Pritraukimas veikia prie:

- taškų,

- linijos pabaigos viršūnės,

- plotų viršūnių.

Svarbu! Kol kas prieinama tik naudojantis iOS įrenginiais, netrukus ir Android.



Kelių objektų redagavimas

Kelių objektų funkcija tinkama kai norima atnaujinti 

informaciją keliems objektams vienu metu, pvz. pakeisti 

apžiūros statusą

Koreguokite/įveskite atributinę informaciją:

- pasirinkite sluoksnį

- pasirinkite du ar daugiau elementų

- įveskite atributinę informaciją

Svarbu! Kol kas prieinama tik naudojantis iOS įrenginiais, netrukus ir Android.



QR ir brūkšninių kodų skenavimas

Jei jūsų inventorizuojamas turtas turi 

brūkšninius ar QR kodus, galite įrašyti juos į:

- tekstinio tipo laukus 

- skaitinio tipo laukus

Nuskaitant brūkšninius ar QR kodus jūsų 

naudojamame įrenginyje atsidaro foto kamera. 



Sukurkite/pasirinkite 
sluoksnius su kuriais 

dirbsite

Internetiniai ar darbastalio 

sluoksniai

Dalinkitės su 

darbuotojais

Konfigūruokite ir 
dalinkitės interneto 

žemėlapiais

Pasiekite ir naudokite 
su Collector for ArcGIS

Darbo eiga su Collector for ArcGIS



✓ Gaunama kartu su Field Worker, Creator ir GIS Professional naudotojo tipais

✓ Pasiekiama ArcGIS organizacijoms – ArcGIS Online ir ArcGIS Enterprise

Collector for ArcGIS
Licencijavimas



Collector for ArcGIS mokymai

Praktinių mokymų video galite rasti Hnit-Baltic ir Esri YouTube kanaluose!

https://www.esri.com/training/catalog/57eb17c0ee85c0f5204b9c14/collector-for-arcgis%3A-an-introduction/

1. Collector for ArcGIS: An Introduction

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

introduction/

3. ArcGIS Apps for the Field: An Introduction

https://www.esri.com/training/catalog/5b9832af6bda0864767b1188/field-data-workflows-with-collector-for-arcgis/

2. Field Data Workflows with Collector for ArcGIS

https://www.esri.com/training/catalog/57eb17c0ee85c0f5204b9c14/collector-for-arcgis%3A-an-introduction/
https://www.esri.com/training/catalog/5bcf6801ca797749a46c1d93/arcgis-apps-for-the-field%3A-an-introduction/
https://www.esri.com/training/catalog/5b9832af6bda0864767b1188/field-data-workflows-with-collector-for-arcgis/


Naudingos nuorodos

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/collector/field-mobility/whats-new-in-collector-for-arcgis-march-2020/

Collector for ArcGIS naujienos

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/collector-for-arcgis/resources

Daugiau informacijos apie Collector for ArcGIS

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/take-maps-offline.htm

https://doc.arcgis.com/en/collector/android-phone/help/sync.htm

Duomenų ir žemėlapio paruošimas darbui offline režimu

https://doc.arcgis.com/en/collector/android-phone/help/offline-prep.htm#ESRI_SECTION2_4F6D9273D00B4F88A3378FB993D59246

Collector for ArcGIS konfigūravimas

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/collector/field-mobility/whats-new-in-collector-april-2020/

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/collector/field-mobility/whats-new-in-collector-for-arcgis-march-2020/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/collector-for-arcgis/resources
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/take-maps-offline.htm
https://doc.arcgis.com/en/collector/android-phone/help/sync.htm
https://doc.arcgis.com/en/collector/android-phone/help/offline-prep.htm#ESRI_SECTION2_4F6D9273D00B4F88A3378FB993D59246
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/collector/field-mobility/whats-new-in-collector-april-2020/


Demonstracija



Kviečiu užpildyti 

trumpą apklausą
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