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Survey123 Web Designer

✓ tinkama nesudėtingoms formoms su geolokacija

✓ formos kuriamos tiesiai naršyklėje

Survey123 for ArcGIS – kas tai ?

Survey123 Connect

✓ tinkama įvairaus sudėtingumo formoms

✓ formos kuriamos su kompiuterio darbastalio 

aplikacija

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga

Abiem atvejais duomenis galėsite rinkti tiek interneto naršyklėje*, tiek su mobilia Survey123 programėle

* Ne visos, duomenų rinkimo funkcijos, palaikomos naudojant naršyklę jei forma yra sukurta su Survey123 Connect

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga


Survey123 Web Designer

✓ įterpkite klausimų tipus iš pateikto sąrašo

Survey123 duomenų rinkimo formų konstravimas

Survey123 Connect

✓konstruokite formą naudodami Microsoft Excel pasirinkdami 

klausimų tipus ir pritaikydami įvairias taisykles:

• skaičiavimai (plotų, ilgių, sudėties, ...)

• įrenginio parametrų nuskaitymas (koordinatės, matavimo data, 

tikslumas..)

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga


Survey123 konfigūravimas

Funkcija Connect Web Designer

Geometrijos tipų palaikymas (taškas, linija, plotas) + +

Klausimų loginių sekų palaikymas + +

Brūkšninių ir QR kodų skenavimas + -

Kelių kalbų panaudojimas + -

Audio failų įrašymas + -

Automatinis nuotraukų pažymėjimas + -

Spike matavimų prietaiso integracija + -

Įvedamų reikšmių paieška + -

Užpildytos formos padėkos lango konfigūracija - +

https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm

Pilną palaikomų funkcijų aprašą rasite: 

Survey123 for ArcGIS

https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm


Survey123 pritaikymo pavyzdžiai

Aplinkos mėginių ėmimo 
forma

Objektų patikra panaudojant Spike
matavimų įrenginį

Darbuotojo būsenos, 
COVID-19 laikotarpiu, forma

Formų pildymas su 
Survey123 Field App

Invazinių augalų 
stebėsenos

forma

Formų pildymas interneto 
naršyklėje

Automobilių pažeidimų 
fiksavimas



Survey123 rezultatų atvaizdavimas ir analizavimas

Surinktus duomenis galite atvaizduoti ir analizuoti 

pasitelkiant kitas ArcGIS priemones, pvz.:

✓ Operation Dashboards for ArcGIS

✓ ArcGIS Hub/Sites...

Survey123 formos ir rezultatų įterpimas 
ArcGIS Operation DashboardsSurvey123 įterpimas į ArcGIS Hub/Sites



Kviečiu užpildyti 

trumpą apklausą



Kuo pasižymi išmaniosios Survey123 formos?

• Daug skirtingų įterpiamų klausimų tipų

• Kuriamos formos palaiko logines sekas

(klausimų praleidimas atsižvelgiant į ankstesniuose klausimuose pateiktus atsakymus)

• Galimybė koreguoti jau surinktus duomenis

• Galima parengti surinktų duomenų ataskaitas

• Galima naudoti su išoriniais GNSS imtuvais



Survey123 Connect aplinka

Savo kompiuteryje atsidarę Survey123 Connect matysite skirtukus:

• My Survey Designs (pradinis langas)

• Tutorials (mokomieji video)

• Community (straipsniai ir diskusijos apie Survey123)

Kurti naujas Survey123 formas galėsite iš šių pasirinkimų:

• Templates (paruošti šablonai)

• Samples (įvairių funkcijų formos)

• Community (paruošti šablonai konkrečioms temoms)

• My Surveys (jūsų jau turimos formos)

• My Orgnizations (jūsų organizacijos narių sukurtos formos)

• Feature Service (formos kūrimas iš elementų paslaugos)

• File (formos kūrimas iš failo)



Survey123 Connect aplinka

XLSForm skaičiuoklėje formos konfigūruojamos 4 skirtukuose:

• survey (pagrindinis skirtukas formų kūrimui)

• choises (klausimų pasirinkimų konfigūravimas)

• settings (bendri nustatymai)

• types (įterpiamų klausimų tipų paaiškinimai, konfigūravimo nustatymai ir kt.)



Survey123 Connect aplinka

Klausimus įterpiame XLSForm skaičiuoklės eilutėse, o jų parametrus nustatome 

stulpeliuose.

Pagrindiniai stulpeliai klausimų kūrimui:

• type – klausimo tipas

• name – klausimo kodas

• label – matomas tekstas

https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm

https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm


Survey123 Connect formų nustatymai

Kiekviena sukurta forma turi papildomus nustatymus:

• pavadinimo ir aprašų

• stiliaus

• pagrindo žemėlapio

• nuotraukų

• esamų įrašų

• išsiųstų įrašų

• susieto turinio



Parengtų formų publikavimas

Nustatykite tinkamus parametrus formų

viešinimui, kad jūsų duomenys nebūtų lengvai

prieinami visiems.

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2020/05/11/securing-data-in-public-surveys-survey123-web-

designer?&adupro=ArcGIS_for_Survey123&aduc=email&adum=external&aduSF=GeoNet&utm_Source=email&aduca=Wkly20GeoNet&aduco=snippet4&adut=weekly_05182020

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2020/05/11/securing-data-in-public-surveys-survey123-

connect?&adupro=ArcGIS_for_Survey123&aduc=email&adum=external&aduSF=GeoNet&utm_Source=email&aduca=Wkly20GeoNet&aduco=snippet4&adut=weekly_05182020

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2020/05/11/securing-data-in-public-surveys-survey123-web-designer?&adupro=ArcGIS_for_Survey123&aduc=email&adum=external&aduSF=GeoNet&utm_Source=email&aduca=Wkly20GeoNet&aduco=snippet4&adut=weekly_05182020
https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2020/05/11/securing-data-in-public-surveys-survey123-connect?&adupro=ArcGIS_for_Survey123&aduc=email&adum=external&aduSF=GeoNet&utm_Source=email&aduca=Wkly20GeoNet&aduco=snippet4&adut=weekly_05182020


Demonstracija



Geometrijos tipų palaikymas

Survey123 Connect palaiko visus tris geometrijos 

rinkimo tipus:

• taškinius (geopoint)

• linijinius (geotrace)

• plotinius (geoshape)

Linijų ir plotų rinkimas galimas dviem metodais:

• viršūnių

• laisvu stiliumi



Duomenų įvedimo galimybės

• Vienos ar kelių eilučių teksto įvedimas

• Vieno ar kelių pasirinktų atsakymų įvedimas

• Reikšmių įvedimas naudojant skales

• Duomenų įvedimas naudojant .svg formato paveikslėlius

• Įvedamų reikšmių paieškos galimybė (autocomplete)

• Renkamų duomenų kartojimo galimybė (reapeat)

• Parašų, brūkšninių kodų rinkimas...

https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/xlsformsappearance.htm



Palaikomos kelios kalbos vienoje formoje

Formos, kuriamos su Survey123 Connect, gali būti

pritaikomas kelioms skirtingos kalboms.

Pritaikyti tekstą, kelioms skirtingoms kalboms, galite:

• klausimų pavadinimams

• klausimų užuominoms

• atsakymų pasirinkimams

• klausimų taisyklių aprašams

• privalomo atsakymo pranešimams

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2019/01/23/introducing-multiple-language-surveys

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2019/01/23/introducing-multiple-language-surveys


Nuotraukų fiksavimas ir automatinis žymėjimas

Su Survey123 Connect galite konfigūruoti formas vienos ar

kelių nuotraukų rinkimui vienam įrašui.

Survey123 Connect palaiko galimybę automatiškai pažymėti

fiksuojamas nuotraukas:

• datos, vietos, komentarų įterpimas

• konfigūruokite įterpiamo teksto vietą, spalvą ir dydį

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2019/08/08/survey123-tricks-of-the-trade-photo-watermarks



Esamų įrašų koregavimas

Su Survey123 Connect koreguokite jau 

surinktus duomenis.

Koreguojamus elementus galite 

peržiūrėti dviem režimais:

• sąrašo

• žemėlapio



Ataskaitų kūrimas

Survey123 naršyklės aplinkoje 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.



Integracija su Spike

Survey123

for ArcGIS

Efektinga matavimo priemonė, prieinama visiems lauko darbuotojams,

kurie gali naudotis išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu.

Naudodami Spike kartu su 

Survey123 galite išmatuoti:

• plotus

• aukščius

• plotį

• atstumus iki objektų

• atstumus tarp dviejų taškų

https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2019/02/26/using-spike-with-survey123-for-arcgis



Darbų automatizavimas su Microsoft Power 

Automate ir Integromat

Integracija su daugybe aplikacijų ir paslaugų:

✓ Office365

✓ Duomenų bazės

✓ Socialiniai tinklai

✓ Google Cloud...

Nereikalingas programavimas

Greitas rezultatas

https://www.esri.com/arcgis-blog/products/survey123/field-mobility/survey123-microsoft-flow/

https://support.integromat.com/hc/en-us/articles/360020842234-Survey123



Demonstracija



Kviečiu užpildyti 

trumpą apklausą



Licencijavimas

Survey123 anketų kūrimas
- - - + +

Survey123 anketų pildymas mob programėle

autorizuotai prisijungus - - + + +

Survey123 anketų pildymas naršyklėje

autorizuotai prisijungus - + + + +

Survey123 duomenų peržiūra autorizuotai

prisijungus + + + + +

Kaina* (Eur/mėn. be PVM)

10 Eur/mėn. 

(ArcGIS

Online)

20 Eur/mėn. 35 Eur/mėn. 50 Eur/mėn.
nuo 70 

Eur/mėn.

Pastabos: Anoniminiai pildytojai – neribojami; ArcGIS Enterprice Viewers – nemokamai

* Mokėjimas metinis

Viewer Editor Field Worker Creator GIS Professional



Licencijavimas

Peržiūrėti viešus žemėlapius ir aplikacijas + + + + + +
Peržiūrėti savo komandos žemėlapius ir naudotis 

ArcGIS bazinėmis programėlėmis (Dashboards, 

StoryMaps, Experience Builder, Web AppBuilder, 

Configurable Apps, Map Viewer, Scene Viewer)
- + + + + +

Redaguoti duomenis autorizuotai prisijungus - - + + + +

Naudotis ArcGIS lauko darbų programėlėmis 

(Collector, Survey123, Workforce, QuickCapture) - - - + + +

Kurti naujus žemėlapius, aplikacijas ir istorijas 

pasakojančius žemėlapius (StoryMaps) - - - - + +

Kaina* (Eur/mėn. be PVM) Nemokamai

10 Eur/mėn. 

(ArcGIS

Online)

20 Eur/mėn. 35 Eur/mėn. 50 Eur/mėn.
nuo 70 

Eur/mėn.

Viewer

(autorizuotas)

Editor Field Worker Creator GIS Professional

Pastabos: ArcGIS Enterprice Viewers – nemokamai

* Mokėjimas metinis

Viewer

(anonimas)



Seminaro apibendrinimas

1. Survey123 for ArcGIS yra orientuotas į duomenų rinkimą išmaniosiomis formomis. 

2. Formas galime konfigūruoti dviejuose aplinkose (Web ir Connect), atsižvelgiant į poreikio ir 

atitinkamai formos sudėtingumą.

3. Parengtas formas, duomenų rinkimui, galima naudoti tiek interneto naršyklėje, tiek 

mobiliojoje Survey123 programėlėje*. 

* Atsižvelgiant į tam tikrų klausimų tipų išimtis, kurias rasite: https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm

https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/create-surveys/quickreferencecreatesurveys.htm


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/5e14de9636e7e15d09b53b62/create-smart-surveys-and-forms-using-survey123-for-arcgis/

2. Create Smart Surveys and Forms Using Survey123 for ArcGIS

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/5e14de9636e7e15d09b53b62/create-smart-surveys-and-forms-using-survey123-for-arcgis/


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

Survey123 for ArcGIS instaliaciniai failai

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


ArcGIS 

QuickCapture

Explorer

for ArcGIS

Workforce

for ArcGIS

Collector

for ArcGIS

Survey123

for ArcGIS

Tracker

for ArcGIS

Navigator

for ArcGIS

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga

Įvykusių seminarų medžiagą apie šias aplikacijas rasite: 

ArcGIS mobiliosios aplikacijos

https://www.gisbaltic.eu/lt-lt/hnit-baltic-nuotoliniai-seminarai/ivykusiu-seminaru-medziaga


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



Duomenų rinkimas su Survey123 Connect
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