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1. Tutvu ArcGIS Online’i võimalustega 

Meil on väga hea meel, et olete otsustanud hakata oma organisatsioonis ArcGIS Online`i 

kasutama. Kui teil on seni vähe kogemusi GIS-tehnoloogiaga või puuduvad need sootuks, 

siis pole see takistuseks – praegu on igati sobilik hetk alustada Esri pilvepõhise kaardistamise ja 

geoanalüütika tarkvara tundmaõppimist! ArcGIS Online võimaldab ühendada inimesed, 

asukohad ja andmed. Andmete visualiseerimiseks ja jagamiseks saate koostada 

pilkupüüdvaid interaktiivseid kaarte. Võimsad analüüsitööriistad hõlbustavad Teil oma 

andmete konteksti lihtsamini esitada ja mõtestada. Jagage ka teistele huvitavaid kaarte, mis 

jutustavad andmetega seotud loo. 

Enne ArcGIS Online’i seadistamist soovitame läbi teha mõned lühikesed praktilised harjutused, 

mis aitavad paremini lahti mõtestada kaardistamise ja geoanalüüsiga seotud tegevusi. 

Tänu harjutustele õpite tegema järgmist: 

 Tutvuge kaardiga: Vaadake, kes lahkusid, kuhu nad läksid ning kes jäid kohale pärast 

orkaani Harvey. [10 minutit] 

 Alustage tööd ArcGIS Online’ga: Koostage läheneva orkaani saabumise tarbeks 

evakuatsioonikaart ning jagage seda. [45 minutit] 

 Jagage kaarti: Jagage oma puhkeasutuste kaarti. [20 minutit] 

 Koostage jalgsi liikumise teekonnakaart: Leidke ruumianalüüsi võimalusi kaasates 

need piirkonnad, kuhu jõuate kõndida 20 minutiga. [15 minutit] 

 Loo stseen. Koostage 3D stseen omavalitsuse plaani illustreerimiseks. [20 minutit] 

Alustage kaardistamise ja analüüsi harjutustega. 

  

https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-online/
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2. Aktiveerige oma tellimus 

Kui vormistate ArcGIS Online’i tellimuse, saate oma maitse järgi kohandada keskkonna selliselt, 

et see vastaks teie organisatsiooni vajadustele kõige paremini. Saate näiteks seadistada 

turvapoliitika ja jagamise reeglistiku, määrata õigused ja volitused liikmetele sõltuvalt 

nende tööülesannetest ja konfigureerida oma kodulehe ja galerii selliselt, et see peegeldaks 

teie kaubamärki. Saate integreerida ka oma ettevõtte identiteedihalduse süsteemi. 

Põhikomponendid 

ArcGIS Online’i tellimus sisaldab järgmisi põhikomponente: 

Koduleht – annab inimestele esmamulje tegevusala(de)st. Lisage sellele meelepärane bänner ja 

logo, pange üles vajalikud kaardimaterjalid ja rakendused ning märkige juurde abiinfo, lingid ja 

dokumentatsioon selliselt, et inimestel oleks lehest võimalikult palju kasu.  

Grupid – grupid on võimalus organiseerida liikmeid ja sisu konkreetsete projektide, töövoogude 

ja algatuste kaupa. Saate seadistada gruppe, et pääseda juurde konkreetsele sisule, mis on 

seotud teie organisatsiooni vajadustega. Grupid võimaldavad teha ka koostööd muude 

organisatsioonide liikmetega.  

Liikmed – lisage ArcGIS Online’i kontole uusi kasutajaid, saates neile meilisõnumiga kutse või 

lisades soovitud inimesed otse. Liikmeid saab lisada kas lausaliselt korraga või ükshaaval. Saate 

seadistada liikmetele kontosid, lasta neil ise endale kontosid luua või kasutada olemasolevat 

ettevõttepõhist sisselogimise süsteemi. 

Sisu— Teie ArcGIS Online’i sisu sisaldab kaarte, rakendusi ja kihte. Samuti sisaldab keskkond 

vahendeid andmete talletamiseks ja nende süsteemseks liigitamiseks, muutmiseks ja 

jagamiseks. 

Need põhikomponendid toimivad ühiselt, mis omakorda muudavad ArcGIS Online’i Teie 

organisatsiooni nõudmistele ja vajadustele vastavaks.    
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Soovitused 

ArcGIS Online’i esmakordsel seadistamisel pange esmalt paika järgnevad aspektid: 

Teie ArcGIS Online’i saidi nimi – organisatsiooni nimi kuvatakse kodulehe bänneril. Peate 

valima konkreetse nime, mis kirjeldab teie organisatsiooni ArcGIS Online’i saidil kõige 

täpsemalt. 

Lühinimi – lühinimi kuvatakse teie ArcGIS Online avalehe URL-aadressina (nt 

viljandivald.maps.arcgis.com). Mõelge kasutatav nimi hoolega läbi! Kui soovite seda hiljem 

muuta, võivad teie teatud sisu URL-id vajada käsitsi värskendamist. 

Peamine kontaktisik – kaaluge mõne administraatori lisamist kontaktisikuks. Need 

administraatorid ja nende e-posti aadressid on loetletud ArcGIS Online’i saadetud 

automaatsetes meilisõnumites, kui liikmed taotlevad paroolide lähtestamist, vajavad abi seoses 

oma kasutajanimedega, oma kontode muutmisel või mis tahes probleemide lahendamisel 

seoses krediitide eraldamisega nende kontodele. Kontaktisikud saavad ka e-posti teel teated 

tellimuse kohta.  

Õppige aktiveerima oma tellimust. 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
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3. Kodulehe seadistamine 

Alustage ArcGIS Online’i konfigureerimisest, et täita teie organisatsiooni nõuded. Saate näiteks 

määrata, kas liikmed saavad otsida sisu väljastpoolt organisatsiooni ja seda jagada. Osa 

konfigureerimisest tehakse tellimuse aktiveerimise osana — näiteks organisatsiooni URL-i 

seadistamine. Alguses keskenduge oma lehe väljanägemisele ja saidi turvaseadetele. 

Väljanägemise kohandamine 

Mõelge oma kaubamärgile ja sellele, kuidas seda saidil kõige paremini esitleda. Järgnevalt on 

välja toodud mõned soovitused pilkupüüdva kodulehe tegemiseks: 

 Andke oma kodulehele professionaalne väljanägemine ning hoidke seda loogilise 

ülesehituse ja sisemise liigendusega. Kasutage kohandatud bännerit ja logo ning 

tooge välja kõige olulisem info enda organisatsiooni tegevuste jm kohta. 

 Tooge avalehel välja kõige asjakohasema sisuga kaardid.  

Õppige oma kodulehte seadistama. 

Turvakaalutlused 

ArcGIS Online on turvaline, usaldusväärne ja paindliku sisuga keskkond. Saate konfigureerida 

privaatsuse ja turvalisuse seadeid, mis omavad teie organisatsiooni jaoks kriitilist tähendust. Nii 

näiteks saate määrata paroolipoliitikat (sh parooli pikkust, keerukust ja muid nõudeid). Saate 

valida, kas lubada liikmetel jagada sisu väljaspool teie organisatsiooni või ainult oma 

organisatsiooni piires. Saate seadistada ka ettevõtte sisselogimise ja multifaktoriaalse 

autentimise. 

Esri soovitab lubada juurdepääsu ArcGIS Online’ile, andmetele ja kõigile muudele objektidele 

ainult läbi HTTPS-protokolli. See aitab kaitsta teie informatsiooni. 

Õppige oma turvapoliitikat seadistama. 

Lisateavet turvalisuse, privaatsuse ja nõuetele vastavuse kohta saate ka ArcGIS Trust 

Center keskkonnast 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-home.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm
https://doc.arcgis.com/en/trust/
https://doc.arcgis.com/en/trust/


 

Autoriõigus © 2022 Esri. Kõik õigused on reserveeritud.  7 
 

4. Gruppide loomine 

Grupid annavad teie organisatsioonile struktuuri ja võimaldavad organiseerida sisuobjekte, 

mida soovite jagada oma organisatsiooni liikmetega ja/või avalikkusele. Saate luua gruppe, mis 

on privaatsed ja kuhu juurdepääs on lahendatud ainult kutsetega, aga ka avalikke gruppe, mis 

on kõigile avatud. Vähese planeerimise abil saate gruppe kasutada töövoogude toetamiseks ja 

tagada, et valmis sisu jagatakse soovitud sihtrühmaga. Saate näiteks luua töögrupi ja 

edastamisgrupi projektiga seotud sisu ja materjalide tarbeks. See töögrupp võib olla privaatne 

grupp, mida kasutatakse pooleliolevates töödes jaotamiseks. Edastamisgrupp võib olla avalik 

grupp, mida kasutatakse lõpetatud sisu kõigile jaotamiseks. 

Gruppe saate kasutada ka sisu esitamiseks kodulehel ja galeriil ning koostada aluskaartidest ja 

rakendustest kohandatud galeriisid. 

Gruppide loomine organisatsiooni seadistamisel võimaldab lisamisel ajal organiseerida liikmed 

ja sisu gruppidesse. 

Teave gruppide loomise kohta 

Koostöö 

Koostöö  hõlmab usaldusväärsed suhted, mis võimaldavad organisatsioonidel gruppide kaudu 

sisu osas koostööd teha. Partnerlusega ja hajutatud koostöö pakub erinevaid meetodeid 

kaartide, rakenduste, kihtide ja muu jagamiseks muude organisatsioonidega. 

Llisateave koostööde kohta 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/create-groups.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/understand-collaborations.htm


 

Autoriõigus © 2022 Esri. Kõik õigused on reserveeritud.  8 
 

5. Liikmete lisamine 

ArcGIS Online on paindlik keskkond lisamaks organisatsiooni täiendavaid liikmeid. Liikmeid saab 

lisada automaatselt või saates neile organisatsiooniga liitumiseks kutsed. Saate lisada või 

kutsuda liikmeid ükshaaval või laadida üles faili ja ning lisada liikmeid mitmekaupa. Saate 

aktiveerida oma ettevõttepõhise sisselogimise süsteemi, seadistada ise liikmete kontosid või 

lubada liikmetel luua endale ise kontosid. Kutse esitamise protsessi osana saate luua ka 

kasutajatüüpe ja rolle ning määrata liikmeid loodud gruppidesse.  

Lugege lähemalt liikmete lisamise kohta. 

Head tavad 

Allpool on kirjeldatud mõningaid häid tavasid liikmete lisamise kohta. Enamikku neist saab 

kasutada kutsumisega seotud protsessis. 

 Ettevõttepõhiste sisselogimiste konfigureerimine—Kui kasutate ettevõttepõhist 

sisselogimise süsteemi, näiteks Okta või Google Workspace, kasutage liikmete 

lisamiseks nende SAML-i või OpenID Connect-i sisselogimise andmeid. See 

võimaldab liikmetel ArcGIS Online’i sisse logida oma olemasolevate 

sisselogimisandmetega selle asemel, et luua ArcGIS-i kontosid.   

Lugege lähemalt sisselogimise andmete konfigureerimise kohta 

 Kasutajatüüpide määramine—Kasutajatüübid määravad õigused ja rakendused, 

mida saate anda liikmetele. Teie meeskonna töötamisviiside jaoks on olemas 

mitmeid vastavaid kasutajatüüpe. Kasutajatüübid tuleb määrata liikmete vajaduste 

ja nõuete põhjal. Näiteks on Creator taseme liikmetel juurdepääs kõigile ArcGIS 

Online’i funktsioonidele ja enamikule rakendustele, samal ajal kui vaid vaataja 

(Viewer) õigustega spetsialistid saavad vaadata kitsalt neid sisuüksusi, mida nendega 

jagatakse ning millega seonduvalt on ka juurdepääs tagatud oluliselt 

väiksemale arvule rakenduste.  

Lisateave kasutajatüüpide kohta 

 Valige rollid—määrake õigused, mida iga liige vajab. Võite määrata õigusi vaikerolli 

abil või luua ka kohandatud rolle, mis põhinevad konkreetsetel õigustel, mida 

soovite sellele rollile anda. Igal tellimusel peab olema vähemalt üks administraator.  

Lugege lähemalt kohandatud rollide konfigureerimise kohta. 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/invite-users.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm#ESRI_SECTION1_7309D2404B79434589AEA9BEDF3120A8
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/roles.htm#USER_TYPES
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-roles.htm
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 Lisage automaatselt gruppidele liikmeid—määrake grupid, millega soovite liikmeid 

ühendada. Liikmed lisatakse automaatselt, ilma et liikmelisust oleks vaja taotleda või 

kutset vastu võtta.  

Lugege lähemalt liikmete lisamise kohta gruppidele. 

 Krediitide eelarvestamine—Liikmetele teenuskrediitide kasutuse haldamiseks saate 

ette määrata kindla arvu krediite, mida konkreetne liige saab kasutada 

tehingupõhiste teenuste ja tööriistade (nt ruumianalüüsid) tarbeks.  

Lugege lähemalt krediitide eelarvestamise kohta. 

 Esri juurdepääsu haldamine—Võimaldage Esril juurdepääs liikmetele, kellel on vaja 

kasutada muid veebiressursse (nt tugiteenused, koolitused ja foorumites osalus) või 

hallata Esriga peetavat kirjavahetust.  

Lugege lähemalt Esrile juurdepääsu lubamise kohta. 

 Hallake lisarakenduste litsentse—igal kasutajatüübil on juurdepääs teatud 

rakendustele. Rakendusi, mis ei kuulu määratud kasutajatüüpi, saab litsentsida 

erinevatele liikmetele vastavalt vajadusele lisandrakenduste litsentsidena.  

Lugege lähemalt litsentside haldamise kohta  

 Liikmete kategoriseerimine—saate määrata hierarhilised kategooriad oma 

organisatsiooni liikmete korraldamiseks ja filtreerimiseks omaduste, nagu osakond, 

asukoht ja erialavaldkond, järgi.  

Lugege lähemalt liikmete kategooriate loomise kohta 

 

 

   

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/own-groups.htm#ESRI_SECTION1_D7599325DDF54503B8F4E1134E7487DC
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_E36DC11579664B8C88DE0C69F516927F
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_7CE845E428034AE8A40EF8C1085E2A23
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-licenses.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_91337F478F8542D9A6D2F1A7B65E0AFF
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6. Loo sisu 

ArcGIS Online sisaldab kõike, mida vajate kaartide, stseenide, rakenduste, märkmike ja 

kihtide koostamiseks ning jagamiseks. Saate lisada olemasolevat sisu, näiteks töölehtedelt ja 

ArcGIS Serveri teenustest ning luua uut sisu – kaarte, rakendusi ja majutatud veebikihte.  

Mõelge läbi, kuidas teie sisu kasutatakse ja optimeerige see parima kasutuskogemuse 

saamiseks. Täpsustage näiteks sobiva läbipaistvusega kihte, mõõtkavavahemikke ja märgiseid, 

konfigureerige kaartidel hüpikaknad ja looge oma objektikihtidest erinevad vaated, millel on nii 

erinevad juurdepääsu kui ka sisulise muutmise valikud.  

Kirjeldage vajalik metainfo selliselt, et sisuüksus oleks hõlpsasti leitav ja kasutatav. Määrake 

sisuüksused usaldusväärseks, kui soovite neid esitleda ajakohastena ning suurendada 

tõenäosust nende lihtsamaks leidmiseks otsingute kaudu. Seadistage sisu kategooriad oma 

organisatsiooni ja gruppide jaoks selliselt, et sisu oleks hõlpsasti leitav. 

Soovitused 

 Kaardi koostamine on lihtne – tuleb lihtsalt aluskaart oma andmetega ühendada. 

Kaardile kiiresti leppemärkide ja disaini määramiseks saate koheselt rakendada 

nutika kaardistamise algoritmide pakutavaid vaikeseadeid.  

Teave kaartide loomise kohta. 

 ArcGIS Online sisaldab mitmesuguseid kasutusvalmis malle ja funktsioone, mis 

aitavad luua spetsiifilisteks vajadusteks asjakohaseid kaardirakendusi.  

Teave rakenduste loomise kohta. 

 Valikus on hulk malle, mille põhjal saate luua kihid kaartidel kasutamiseks ja 

rakendustes andmete kogumiseks.  

Teave objektikihtide loomise kohta 

 Kui salvestate või lisate sisu ArcGIS Online’i, talletatakse see sisuobjektina lehel Minu 

sisu, kus saate kõigist objektidest sisu otsida või filtrite (nt elemendi tüüp ja 

kuupäev) abil sirvida.  

Lugege lähemalt sisuobjektide lisamise kohta. 

 Kõigil sisuüksustel on nendega seotud metainfo kirjeldamise leht, mille alt leiate 

täpsemat teavet. Samuti saate muuta sisuüksuste seadeid ning 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started-with-maps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started-with-apps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/publish-features.htm#ESRI_SECTION1_809F1266856546EF9E6D2CEF3816FD7D
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/add-items.htm
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sealtkaudu pääsete ligi täiendavatele lisavõimalustele.  

Lugege lähemalt objekti lehekülgede kasutamise kohta. 

 Sisukategooriate abil saate korraldada nii gruppide sisu kui ka sisu kogu 

organisatsioonis.  

Lugege lähemalt sisukategooriate loomise kohta. 

 Kui olete sisu lisanud, saate seda jagada gruppidega, organisatsiooni siseselt või 

avalikkusega.  

Lugege lähemalt sisu jagamise kohta. 

 Kui teie kaart saab sotsiaalmeedias populaarseks ja seda vaatavad korraga tuhanded 

või miljonid kasutajad, on oluline, et kaardi saaks laadida võimalikult kiiresti. 

Lugege lähemalt kaartide optimeerimise kohta suure nõudluse jaoks 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/item-details.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-items.htm#ESRI_SECTION1_6EE6EAA55E494C0A9E8391555E7D54F3
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/share-items.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/best-practices-layers.htm
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7. Lisateave 

Administraatorina olete ArcGIS Online`i seadistamise osas vastutav. Samavõrd tähtis on hallata 

liikmeid, sisuobjekte ja gruppe selliselt, et organisatsiooniga seonduv oleks ajakohane. 

Käesolevas lõigus kirjeldatud juhised aitavad Teid hooldusega seotud tegevuste juures. Need 

aitavad saada ka lisainfot ArcGIS Online’i kohta. 

Tegevuse jälgimine 

Juurdepääs tegevuspõhistele parameetrite kogumile ja reaalajas kasutamise raportitele, et 

aidata jälgida sisu ning liikmeid. Sisuüksustega seotud aruanded näitavad, kuidas kasutajad 

koostavad, kasutavad ja jagavad geograafilist materjali. Liikmete aruanded näitavad, kuidas 

kasutajad panustavad ArcGIS Online’i sisu tekitamisse. Grupi aruanded näitavad aktiivset 

koostööd erinevate organisatsioonide vahel ja organisatsioonide siseselt.  

Lugege lähemalt tegevuse aruannete kasutamise kohta. 

Krediitide kasutus 

ArcGIS Online on tasuline teenus, mida kasutatakse SaaS (software as a service) põhiselt. Esri 

määrab igale tellitud teenusele krediitide tarbimiseks vajaliku ekvivalendi, mis toimib 

nn valuutana. Krediite saab kasutada teatud sisu ja analüütiliste funktsioonide kasutamiseks 

ning andmete salvestamiseks. Krediitide eelarvestamist saate võimaldada selleks, et hallata 

teatud teenuste ja tööriistade tarbeks vajalikku krediitide varu. Määrake teenuskrediitide 

paindlik tarbimiskulu Teie organisatsiooni olemasolevatele liikmetele või seadke vaikimisi 

määratud piirmäär uutele liikmetele.  

Lisateave krediitide kasutamise kohta. 

Abimaterjalid 

 ArcGIS Online abi on peamine ressurss, mis katab erineva tasemega kasutajate 

vajadused igapäevaste tööde tegemiseks ning annab üldise ettekujutuse ka 

edasijõudnud kasutajale potentsiaalsete lisavõimaluste rakendamise osas. See 

sisaldab ka parimaid praktikaid organisatsiooni hoolduse, uuenduste, ja veaotsingute 

kohta ning korduma kippuvaid küsimusi. 

  Learn ArcGIS galerii sisaldab õppematerjalide komplekti, artikleid, kaardilugusid ja 

videomaterjale, mis aitavad teil ArcGIS-i tundma õppida See sisaldab ka viiteid või 

seotud ressursse konkreetsete teemade, näiteks administreerimise kohta. 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/view-status.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/credits.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/get-started-with-administration.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/best-practices-maintenance.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/whats-new.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/troubleshoot.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/troubleshoot.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm
https://learn.arcgis.com/en/gallery
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?t=path
https://learn.arcgis.com/en/paths/administration/
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 Esri akadeemiapakub lektoriga kursusi, veebiseminare, õppekavasid ja muid 

koolitusmaterjale, mis aitavad teil paremini ArcGIS-i organisatsiooni haldamist 

tundma õppida. 

 GIS-i kogukond (sh Esri) jagab ArcGIS Living Atlas of the World keskkonna kaudu 

tuhandeid kasutusvalmis ja usaldusväärse sisuga avaandmeid. ArcGIS Living Atlas 

hõlmab kõike alates ajaloolistest rahvaloenduse andmetest kuni keskkonnainfoni, 

mis on saadud reaalajas töötavatest sensoritest ja maapinna seireandmetest. 

 ArcGIS API for Python aitab kiirendada ja hallata administratiivseid ülesandeid. 

Kasutage API-t muuhulgas selleks, et seadistada enda sisu all kaustade struktuuri. 

Võite seda kasutada ka teenuste või rakenduste objektide URL-ide uuendamiseks. 

 ArcGISi rakenduste pood sisaldab lahendusi Esri partneritelt administratiivsete 

ülesannete lahendamiseks. 

 Olge kursis teenuse kättesaadavusega, külastades selleks lehte ArcGIS Online Health 

Dashboard. 

KKK 

Kas ArcGIS Online’i saab enne võimalikku soetamist ka tasuta testida? 

Jah. Kui teil pole veel kontot, saate registreeruda 21-päevasele Learn ArcGIS-i tasuta 

prooviõppele. Prooviõpe on lihtne viis kaardistamise ja analüüsi tundmaõppimiseks, kuid te ei 

saa ArcGIS Online'i seadistada ega hallata. Prooviperioodi lõpus kaotate ka kogu loodud sisu. 

ArcGIS Online’i organisatsiooni konfigureerimise katsetamiseks saate aktiveerida  ArcGIS-i 

tasuta proovikonto. ArcGIS-i prooviperioodi jaoks saate oma prooviorganisatsiooni 

administraatori õigused. Teil on võimalik prooviversiooni lõpus tellimus osta ja jätkata loodud 

organisatsiooni ja sisu kasutamist. 

Kas saab lisada liikmeid või krediite?  

Jah. ArcGIS Online’i tellimuste valik on paindlik ja asutuse vajadustele hästi kohandatav. 

Liikmeid või teenuskrediite saate lisada mis tahes ajahetkel. 

Kust leian vastused muudele küsimustele? 

Lugege ArcGIS Online’i  korduma kippuvate küsimuste rubriiki, tutvuge Esri kogukonna 

aruteludega või pöörduge Esri poole. 

https://www.esri.com/training/catalog/576715b8c9e018c827307a63/
https://www.esri.com/training/catalog/576715b8c9e018c827307a63/
https://livingatlas.arcgis.com/en/
https://developers.arcgis.com/python/
https://marketplace.arcgis.com/
https://trust.arcgis.com/en/system-status/
https://trust.arcgis.com/en/system-status/
https://learn.arcgis.com/en/become-a-member/
https://learn.arcgis.com/en/become-a-member/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-online
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm
https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgisonline
https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgisonline
https://www.esri.com/about-esri/contact
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