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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 koregavimui

✓duomenis gali rinkti anoniminiai 

naudotojai

✓palaikomas surinktų duomenų 

ataskaitų generavimas

✓galima integracija su Spike ir 

Webhooks

Šiandienos

seminaro tema

ArcGIS QuickCapture

✓greitų duomenų rinkimas 

paremtas mygtukais

✓duomenų rinkimas judant

✓automatinis renkamų objektų 

nuotraukų fiksavimas

Collector for ArcGIS

✓duomenų rinkimas paremtas 

žemėlapiu

✓esamų duomenų koregavimui ir 

trynimas

✓kelių objektų koregavimas vienu 

metu

✓ renkamų objektų pritraukimas 

prie esamų (snapping)



Survey123 naršyklės aplikacija (Web)

✓ kurkite formas naršyklėje

✓ tinkama nesudėtingoms formoms kurti

✓ konstruokite formą iš pateikiamų klausimų 

tipų sąrašo

Survey123 for ArcGIS naudojimo galimybės

Survey123 Connect

✓ kurkite naudojant kompiuterio aplikaciją

✓ tinkama įvairaus sudėtingumo formoms 

✓ konstruokite formą naudodami XLSForm

skaičiuoklę



Intuityvi aplinka naudotojui

Galingos išmanių formų projektavimo priemonės

Duomenų vizualizacija ir analizė

Duomenų rinkimas paremtas formomis

Survey123 for ArcGIS



Kuo pasižymi išmaniosios Survey123 formos?

• Daug skirtingų įterpiamų klausimų tipų

• Kuriamos formos palaiko logines sekas

(klausimų praleidimas atsižvelgiant į ankstesniuose klausimuose pateiktus atsakymus)

• Lengva koreguoti formų išvaizdą

• Galima parengti surinktų duomenų ataskaitas



Geometrijos tipų palaikymas

Survey123 naršyklės aplikacija palaiko visus

tris geometrijos rinkimo tipus:

• taškinius

• linijinius

• plotinius

Svarbu! Po formos publikavimo renkamos geometrijos

tipo keisti nebegalima.



Ataskaitų kūrimas

Su Survey123 naršyklės aplikacija galite kurti 

suriktų įrašų ataskaitas:

• sukuriate šabloną .docx formatu

• įkelkite šabloną

• pasirinkite elementus

• išsaugokite ataskaitą .docx arba .pdf formatu

Svarbu!

ArcGIS Online – ataskaitų generavimas yra premium

paslauga. Už vieno įrašo ataskaitą nuskaitoma 2,5 kredito.

ArcGIS Enterprise – papildomų išlaidų nėra.



Automatiškai užpildomi laukai su URL parametrais 

Galimybė automatiškai užpildyti formos laukai konfigūruojant URL nuorodą

https://survey123.arcgis.com/share/<itemID>?field:inspektorius=Vardenis&field:darbo_nr=123

https://survey123.arcgis.com/share/1cb28b212b5542acbbdbaa35feba0765?field:submittedBy=Fernando%20Paredes&field:commonName=Oak


Esamų duomenų peržiūra ir koregavimas su URL

https://survey123.arcgis.com/share/<itemID>?mode=view&globalId={globalid}

Galimybė atidaryti formą koregavimo arba peržiūros režimais 

https://survey123.arcgis.com/share/<itemID>?mode=edit&globalId={globalid}



Survey123 
naršyklėje

ArcGIS 

Online/Enterprise

Internetinė 
aplikacija

1) Sukurkite formą

2) Pridėkite klausimų tipus

3) Publikuokite sukurtą formą

4) Bendrinkite su kitais

Išmaniųjų formų kūrimas su Survey123 Web



✓ Pasiekiama ArcGIS organizacijoms - ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise

✓ Įtraukta į Field Worker naudotojo tipą



Survey123 for ArcGIS mokymai

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

https://www.esri.com/training/catalog/5890f7fc853ba420140b77a4/get-started-with-survey123-for-arcgis/

1. Get Started with Survey123 for ArcGIS

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/583da9d4f0ca33477d84ed62/survey123-for-arcgis:-author-a-survey-on-the-web/

2. Survey123 for ArcGIS: Author a Survey on the Web

https://www.esri.com/training/catalog/5890f7fc853ba420140b77a4/get-started-with-survey123-for-arcgis/
https://www.esri.com/training/catalog/5bcf6801ca797749a46c1d93/arcgis-apps-for-the-field%3A-an-introduction/
https://www.esri.com/training/catalog/583da9d4f0ca33477d84ed62/survey123-for-arcgis:-author-a-survey-on-the-web/


Naudingos nuorodos

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/product/announcements/whats-new-in-survey123-for-arcgis-march-2020/

Survey123 for ArcGIS naujienos

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/survey123/announcements/introducing-survey123-feature-reports/

Survey123 for ArcGIS elementų ataskaitų kūrimas

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview

Daugiau informacijos apie Survey123 for ArcGIS

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2019/02/06/survey123-tricks-of-the-trade-web-form-url-parameters

Survey123 for ArcGIS URL parametrai

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/product/announcements/whats-new-in-survey123-for-arcgis-march-2020/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/survey123/announcements/introducing-survey123-feature-reports/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview
https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2019/02/06/survey123-tricks-of-the-trade-web-form-url-parameters


Demonstracija
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