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1. Izpētiet ArcGIS Online 

Mēs priecājamies, ka esat izlēmis sākt lietot ArcGIS Online savai organizācijai. Ja jums 

ir minimāla pieredzes darbā ar ĢIS  — neraizējieties, tagad ir īstais laiks sākt darbu ar 

Esri mākoņa kartēšanas un analīzes programmatūru. ArcGIS Online ļauj sasaistīt 

cilvēkus, atrašanās vietas informāciju un datus. Veidojiet interaktīvas kartes, lai 

vizualizētu un izpētītu savus datus. Spēcīgi analīzes rīki palīdzēs jums atklāt un 

precizēt jūsu datu stāstu. Koplietojiet uzmanību piesaistošas kartes, lai citiem 

pastāstītu savu stāstu un rosinātu nepieciešamās pārmaiņas. 

Pirms ķeraties pie ArcGIS Online iestatīšanas, iepazīstieties ar ātrajiem praktiskajiem 

informatīvajiem materiāliem, kas palīdzēs izprast kartēšanas un analīzes 

pamatprincipus. 

Uzziņu materiāli norādīs, kā veikt šādas darbības: 

• Izpētiet karti. Noskaidrojiet, kas devušies prom, kurp viņi devās un kas palikuši 

pēc viesuļvētras "Hārvijs". [10 minūtes] 

• Darba uzsākšana ar ArcGIS Online. Izveidojiet un koplietojiet evakuācijas karti, 

lai sagatavotos nākošajai viesuļvētrai. [45 minūtes] 

• Kopīgojiet karti. Koplietojiet savu atpūtas vietu karti. [20 minūtes] 

• Izveidojiet iešanas laika karti. Izmantojiet telpisko analīzi, lai noskaidrotu, kur 

jūs varat nokļūt 20 minūšu gājienā. [15 minūtes] 

• Izveidot scēnu. Izveidojiet 3D scēnu, lai parādītu pilsētas pārvaldes plānu. [20 

minūtes] 

Sāciet kartēšanas un analīzes vingrinājumus. 

  

https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-online/


 

Autortiesības © 2022 Esri. Visas tiesības aizsargātas.  4 
 

2. Aktivizējiet uzturēšanas abonementu 

Iegādājoties ArcGIS Online abonementu, varat konfigurēt savu vietni atbilstoši jūsu 

organizācijas vajadzībām. Piemēram: jūs varat iestatīt drošības un kopīgošanas 

politikas pamatprincipus, piešķirt dalībniekiem privilēģijas un servisu 

kredītus, atbilstoši veicamajiem darba pienākumiem, kā arī konfigurēt savu 

sākumlapu un galeriju, lai labāk atspoguļotu uzņēmumu. Jūs varat arī integrēt savas 

organizācijas identitātes pārvaldības sistēmu. 

Galvenie komponenti 

ArcGIS Online abonements ietver šādas galvenās sadaļas: 

Sākumlapa — jūsu sākumlapa daudziem radīs pirmo iespaidu par jūsu tīmekļa vietni. 

Iekļaujiet piesaistošu reklāmkarogu un savu logotipu, izceliet savas labākās kartes un 

lietotnes un nodrošiniet aprakstus, saites vai resursus, lai palīdzētu citiem labāk 

izmantot jūsu vietnes sniegtās iespējas.  

Grupas — grupas ir veids, kā kārtot dalībniekus un saturu saistībā ar konkrētiem 

projektiem, darbplūsmām un iniciatīvām. Jūs varat iestatīt grupas, lai nodrošinātu 

piekļuvi konkrētām vienībām, pamatojoties uz organizācijas struktūru. Grupas 

nodrošina sadarbību ar citu organizāciju dalībniekiem.  

Dalībnieki — pievienojiet ArcGIS Online jaunus lietotājus, sūtot uzaicinājumus vai 

pievienojot tos tieši. Varat pievienot dalībnieku grupu vai vienlaikus tikai vienu 

dalībnieku. Varat iestatīt dalībniekiem viņu kontus, ļaut tiem pašiem izveidot savus 

kontus vai lietot esošo organizācija pieteikšanās sistēmu. 

Saturs — ArcGIS Online saturs ietver kartes, lietotnes un slāņus. Programmatūra 

nodrošina arī resursus efektīvai jūsu radītā satura saglabāšanai, kategorizēšanai, 

rediģēšanai, kā arī kopīgošanai. 

Šie galvenie komponenti darbojas kopīgi, lai nodrošinātu ArcGIS Online 

izmantošanas iespējas, kas atbilst jūsu organizācijas prasībām.    
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Padomi 

Pirmo reizi iestatot ArcGIS Online, ir jāveic šāda izvēle: 

Jūsu ArcGIS Online vietnes nosaukums — organizācijas nosaukums ir redzams 

sākumlapas reklāmkarogā. Jums jāizvēlas atšķirīgs un precīzs nosaukums, kas izcels 

jūsu organizāciju vai jūsu ArcGIS Online vietnes mērķi. 

Īsais nosaukums — nosaukums ir redzams vietrāža (URL) saitē uz jūsu ArcGIS Online 

vietni (piemēram, sample-org-name.maps.arcgis.com). Rūpīgi pārdomājiet 

nosaukumu, ko izmantosiet. Nosaukumu ir iespējams vēlāk mainīt, taču jums vajadzēs 

manuāli atjaunināt dažus no jūsu satura vietrāžiem (URL). 

Administratīvā saziņa — nozīmējiet dažus administratorus kā saziņas veicējus. Šie 

administratori un viņu e-pasta adreses tiek iekļautas automātiskajos e-pasta 

ziņojumos, ko ArcGIS Online sūta gadījumos, kad dalībnieki pieprasa atiestatīt 

paroles, palīdzību saistībā ar lietotājvārdiem, kontu pārveidošanu vai problēmām, kas 

saistītas ar servisa kredītu piešķiršanu saviem kontiem. Kontaktpersonas saņem arī e-

pasta paziņojumus par uzturēšanas abonementu.  

Uzziniet, kā aktivizēt savu abonementu. 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
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3. Iestatiet savu sākuma lapu 

Sāciet ar ArcGIS Online konfigurēšanu atbilstoši jūsu organizācijas vajadzībām. 

Piemēram, varat norādīt, vai dalībnieki var meklēt un kopīgot saturu ārpus 

organizācijas. Daļa konfigurācijas tiek veikta uzturēšanas abonementa aktivizācijas 

procesā, piemēram, jūsu organizācijas vietrāža (URL) iestatīšana. Sākot darbu, 

koncentrējieties uz savas sākumlapas izskatu un vietnes drošības iestatījumiem. 

Pielāgojiet izskatu 

Pārdomājiet savu zīmola koncepciju un to, kā vislabāk reklamēt savu vietni. Šeit ir daži 

ieteikumi efektīvas sākumlapas izveidei: 

• Izveidojiet profesionāla izskata un labi sakārtotu sākumlapu. Izmantojiet 

pielāgotu reklāmkarogu un logotipu un sniedziet informāciju par savas 

vietnes mērķi. 

• Parādiet savas labākās kartes un lietotnes savas sākumlapas saturā.  

Uzziniet, kā iestatīt savu sākumlapu. 

Drošības apsvērumi 

ArcGIS Online ir droša, uzticama un daudzpusīga vietne. Konfigurējiet privātuma un 

drošības vadīklas, kas atspoguļo jūsu organizācijas būtību. Piemēram, jūs varat 

konfigurēt paroļu politiku, tostarp paroles garumu, sarežģītības pakāpi un lietošanas 

vēstures prasības. Varat izvēlēties, vai atļaut dalībniekiem kopīgot saturu ārpus 

organizācijas vai arī ļaut to kopīgot tikai organizācijas ietvaros. Kā arī ir iespējams 

iestatīt organizācijai specifiskus pieteikšanās datus un vairāku faktoru autentifikāciju. 

Ieteicams atļaut piekļuvi ArcGIS Online, datiem un visiem citiem līdzekļiem, 

izmantojot tikai HTTPS. Šādi tiks labāk aizsargāta jūsu informācija. 

Uzziniet, kā iestatīt savu drošības politiku. 

Varat arī apmeklēt ArcGIS Drošības kontroles centru, lai saņemtu papildinformāciju 

par drošību, privātumu un atbilstību. 

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/
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4. Izveidojiet grupas 

Grupas izveido jūsu organizācijas struktūru, un tas ir veids, kā organizēt vienības, ko 

vēlaties koplietot ar savas organizācijas dalībniekiem vai padarīt publiskas. Varat 

iestatīt grupas, kas ir privātas vai pieejamas tikai pēc uzaicinājuma, vai arī publiskas 

grupas, kas ir atvērtas ikvienam. Nedaudz pārplānojot, grupas var izmantot arī kā savu 

darbplūsmu atbalsta rīku un panākt, ka izveidotais saturs tiek koplietots ar atbilstošo 

auditoriju. Piemēram, varat izveidot darba grupu un izplatīšanas grupu vienībām, kas 

saistītas ar projektu. Darba grupa var būt privāta grupa, ko izmanto veicamā darba 

kopīgošanai. Izplatīšanas grupa var būt publiska grupa, ko lieto pabeigta satura 

kopīgošanai ar ikvienu. 

Grupas var izmantot arī satura apstrādei sākumlapā un galerijā, kā arī izveidot 

pielāgotas galerijas pamatkartēm un lietotnēm. 

Grupu izveide, kad konfigurējat savu organizāciju, ļauj iekļaut dalībniekus un saturu 

grupās, to pievienojot. 

Uzziniet, kā izveidot grupas. 

Kopdarbi 

Sadarbība ir uzticamas attiecības, kas organizācijām ļauj strādāt kopīgi pie viena 

satura caur grupām. Sadarbība, kuras pamatā ir partnerība un sadalījums, piedāvā 

dažādas karšu, lietotņu, slāņu un citu elementu koplietošanas metodes ar citām 

organizācijām. 

Uzzināt vairāk par sadarbību 

 

 

  

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

ArcGIS Online pieejamas elastīgas darbinieku pievienošas iespējas. Dalībniekus var 

pievienot automātiski vai ielūgt tos pievienoties savai organizācijai. Varat pievienot un 

uzaicināt dalībniekus pa vienam vai augšupielādēt failu un uzaicināt darbiniekus 

lielākā grupā. Jūs varat iespējot esošo organizācijas pieteikšanās sistēmu, iestatīt 

dalībnieku kontus vai ļaut dalībniekiem izveidot savus kontus. Uzaicināšanas laikā 

varat norādīt arī lietotāju veidus un lomas, kā arī piešķirt dalībniekus jūsu izveidotajām 

grupām.  

Uzziniet, kā pievienot dalībniekus. 

Labākā prakse 

Zemāk ir izklāstītas dažas dalībnieku pievienošanas labākās prakses. Lielāko daļu var 

īstenot kā uzaicināšanas procesa daļu. 

• Konfigurējiet organizācijas pieteikšanās datus—ja izmantojat organizācijas 

pieteikšanās sistēmu, piemēram, Okta vai Google Workspace, pievienojiet 

dalībniekus, izmantojot viņu SAML vai OpenID Connect pieteikšanās datus. 

Šādi dalībnieki varēs pierakstīties ArcGIS Online ar saviem pašreizējiem 

pierakstīšanās datiem, un viņiem nebūs jāizveido jauni ArcGIS konti.  

Uzziniet, kā konfigurēt pieteikšanās datus. 

• Piešķiriet lietotāja veidus—lietotāja veidi nosaka dalībniekiem piešķiramās 

privilēģijas un lietotnes. Lai atbilstu jūsu darba grupas darbības 

nepieciešamībām, ir pieejami vairāki lietotāju veidi. Piešķiriet lietotāja 

veidus, pamatojoties uz dalībnieku vajadzībām un prasībām. Piemēram, 

“Creators” lietotājiem ir piekļuve visām ArcGIS Online iespējām un 

vairumam lietotņu, turpretim “Viewers” lietotāji var skatīt tikai tās vienības, 

kas tiek tieši ar viņiem koplietotas, un var piekļūt tikai nelielam lietotņu 

skaitam.  

Uzziniet vairāk par lietotāju veidiem 

• Izvēlieties lomas—noskaidrojiet, kādas privilēģijas ir nepieciešamas katram 

dalībniekam. Jūs varat piešķirt privilēģijas, izmantojot noklusējuma lomu, 

vai arī izveidot pielāgotās lomas, pamatojoties uz īpašām privilēģijām, ko 

vēlaties piešķirt katrai lomai. Katram uzturēšanas abonementam jābūt 

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
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vismaz vienam administratoram.  

Uzziniet, kā konfigurēt pielāgotās lomas. 

• Pievienojiet grupas dalībniekus automātiski—norādiet grupas, kurām 

pievienot dalībniekus. Dalībnieki tiks pievienoti automātiski — bez dalības 

pieprasīšanas vai uzaicinājumu pieņemšanas.  

Uzziniet, kā pievienot dalībniekus grupām. 

• Piešķiriet servisa kredītu budžetu— jūs varat pārvaldīt dalībnieku servisa 

kredītu lietojumu, iestatot noteiktu limitu, ko dalībnieks var lietot servisos un 

rīkos, piemēram, izmantojot telpiskās analīzes servisus.  

Uzziniet, kā piešķirt servisa kredītu budžetu 

• Pārvaldiet Esri piekļuvi—iespējojiet Esri piekļuvi tiem dalībniekiem, kuriem 

jāizmanto tīmekļa resursi, piemēram, atbalsts, apmācība un forumi vai 

kuriem jāpārvalda sava e-pasta saziņa ar Esri.  

Uzziniet, kā iespējot Esri piekļuvi. 

• Pārvaldiet papildinājumlietotņu licences—katrā lietotāja veidā ir ietverta 

piekļuve konkrētām lietotnēm un lietotņu komplektiem. Lietotnes, kas nav 

iekļautas piešķirtajā lietotāja veidā, var tikt licencētas un piešķirtas pēc 

nepieciešamības konkrētiem dalībniekiem kā papildinājumlietotņu licences.  

Uzziniet, kā pārvaldīt licences  

• Kategorizēt dalībniekus—iestatiet hierarhiskas kategorijas organizācijas 

dalībnieku kārtošanai un filtrēšanai atbilstoši tādiem raksturlielumiem kā 

nodaļa, novietojums un kompetence.  

Uzziniet, kā iestatīt dalībnieku kategorijas 

 

 

   

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-roles.htm
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. Izveidojiet saturu 

ArcGIS Online ietver visu nepieciešamo, lai izveidotu un koplietotu kartes, scēnas, 

lietotnes, notebooks un slāņus. Ir iespējams pievienot esošo saturu, piemēram, 

izklājlapas un ArcGIS Server pakalpojumus, un izveidot jaunu saturu, piemēram, 

kartes, lietotnes un viesotus tīmekļa slāņus.  

Apsveriet, kā tiks izmantots jūsu saturs, un optimizējiet to labākām lietošanas 

iespējām. Piemēram, pielāgojiet slāņus ar nepieciešamo caurspīdīgumu, mēroga 

diapazoniem un kartes tekstiem; konfigurējiet savās kartēs uznirstošos logus; 

izveidojiet vairākus savu elementu slāņu skatus, izmantojot dažādas piekļuves un 

rediģēšanas iespējas.  

Iekļaujiet visu informāciju, lai vienību var viegli atrast un izmantot. Noformējiet 

vienības kā autoritatīvas, ja vēlaties tās reklamēt kā uzticamas un izcelt tās meklēšanas 

rezultātos. Iestatiet savas organizācijas un grupu satura kategorijas, lai saturu var 

vieglāk sameklēt. 

Padomi 

• Kartes izveide ir tikpat vienkārša kā pamatkartes un jūsu datu apvienošana. 

Jūs varat lietot viedos noklusējuma iestatījumus, lai ātri izveidotu kartes 

stilu.  

Uzziniet, kā izveidot kartes. 

• ArcGIS Online ietver dažādas veidnes un logrīkus, lai palīdzētu izveidot 

specializētas tīmekļa lietotnes.  

Uzziniet, kā izveidot lietotnes. 

• Jūs varat izvēlēties kādu no veidnēm, lai izveidotu slāņus lietošanai  kartēs, 

un lietotnes datu ievākšanai.  

Uzziniet, kā izveidot elementu slāņus 

• Saglabājot vai pievienojot saturu ArcGIS Online, tas tiek saglabāts kā 

vienība sadaļā Mans saturs, kurā pēc tam varat sameklēt visas savas 

vienības, vai arī pārlūkot saturu, izmantojot filtrus, piemēram, vienības veidu 

un datumu.  

Uzziniet, kā pievienot vienības. 

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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• Visam saturam ir saistītā vienības lapa, kurā pieejama plašāka informācija. 

Jūs varat arī mainīt vienības iestatījumus un piekļūt papildu opcijām, lai 

mijiedarbotos ar vienību.  

Uzziniet, kā lietot vienības lapas. 

• Izmantojiet satura kategorijas, lai kārtotu grupas saturu un savas 

organizācijas saturu.  

Uzziniet, kā iestatīt satura kategorijas 

• Pēc satura pievienošanas varat kopīgot to ar grupām, organizāciju vai ar 

ikvienu.  

Uzziniet, kā kopīgot saturu. 

• Ja jūsu karti izmanto sociālajos tīklos un to vienlaikus skata tūkstošiem vai 

miljoniem lietotāju, vēlēsities, lai karte tiktu ielādēta iespējami ātrāk. 

Uzziniet, kā optimizēt kartes lielam pieprasījumam 

 

 

  

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. Uzzināt vairāk 

Kā administrators jūs esat atbildīgi par ArcGIS Online iestatīšanu. Ir vienlīdz svarīgi 

uzturēt dalībniekus, vienības un grupas, lai jūsu organizācijas dati būtu viegli 

pārskatāmi un atjaunināti. Resursi šajā sadaļā var palīdzēt jums veikt šos uzturēšanas 

uzdevumus. Tie arī palīdzēs uzzināt vairāk par ArcGIS Online. 

Darbības uzraudzība 

Piekļūstiet darbību metrikas un reāllaika lietošanas pārskatiem, lai uzraudzītu saturu 

un dalībniekus. Vienību pārskati atspoguļo to, kā lietotāji izveido, lieto un kopīgo 

ģeogrāfisko saturu. Dalībnieku pārskati atklāj, kā lietotāji sniedz savu ieguldījumu 

ArcGIS Online. Grupu pārskati ļauj izsekot aktīvai sadarbībai starp organizācijām un 

organizāciju iekšienē.  

Uzziniet, kā lietot darbības pārskatus. 

Servisa kredītu izmantošana 

ArcGIS Online ir maksas uzturēšanas abonementa pakalpojums. Esri katram 

uzturēšanas abonementam piešķir servisa kredītus, kas tiek izmantoti kā valūta. Jūs 

varat izmantot servisa kredītus, lietojot konkrētu saturu, analīzes funkcijas un datu 

krātuvi. Ir iespējams aktivizēt servisa kredītu piešķiršanu, lai pārvaldītu servisa 

kredītus, pamatojoties uz transakciju servisiem un rīkiem, piemēram, telpiskai analīzei. 

Paredziet elastīgu servisa kredītu piešķiri dažiem vai visiem organizācijas 

dalībniekiem vai iestatiet noklusējuma piešķiri tikai dažiem dalībniekiem.  

Uzziniet vairāk par servisa kredītu izmantošanu. 

Papildu resursi 

• ArcGIS Online palīdzības sadaļa ir galvenais resurss, ko izmantojot, apgūt 

programmatūras lietošanu un konkrētu uzdevumu veikšanu. Šī sadaļa ietver 

arī labās prakses organizācijas uzturēšanas piemērus, jaunāko, 

traucējummeklēšanas informāciju un biežāk uzdotos jautājumus. 

• Sadaļā ArcGIS galerijas pārzināšana ir mācību stundu, rakstu, stāstu karšu 

un videoklipu kolekcija, kas palīdzēs apgūt ArcGIS izmantošanu. Tā ietver 

arī ceļus uz saistītiem resursiem par konkrētu tēmu, piemēram, 

administrāciju. 

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/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 Academy ietver instruktoru vadītus kursus, vebinārus, mācību plānus un 

citus apmācības resursus, kas jums palīdzēs uzzināt vairāk par ArcGIS 

Online organizācijas pārvaldību. 

• ĢIS kopiena, kas ietver Esri, kopīgo tūkstošiem lietošanai gatavu 

autoritatīvu datu kopu vietnē ArcGIS Living Atlas of the World. ArcGIS 

Living Atlas ietver visu, sākot ar vēsturiskiem tautas skaitīšanas datiem un 

beidzot ar vides apstākļiem, kas iegūti no tiešo sensoru tīkliem un zemes 

novērojumiem. 

• ArcGIS API for Python var palīdzēt paātrināt un nodrošināt administratīvo 

uzdevumu veikšanu. Piemēram: izmantojiet API, lai iestatītu sadaļas Mans 

saturs mapju struktūru. Jūs varat to lietot arī, lai atjauninātu pakalpojumu vai 

lietotņu vienību vietrāžus (URL). 

• ArcGIS Marketplace ietver Esri partneru risinājumus administratīvo 

uzdevumu veikšanai. 

• Saņemiet jaunāko informāciju par servisu pieejamību no ArcGIS Online 

Health Dashboard. 

Biežāk uzdotie jautājumi 

Vai ir iespējams izmēģināt ArcGIS Online pirms uzturēšanas 

abonementa iegādes? 

Jā. Ja jums vēl nav sava konta, jūs varat pieteikties 21 dienas bezmaksas Learn ArcGIS 

mācību izmēģinājuma versijai. Mācību izmēģinājuma versija ļauj vienkārši izpētīt 

kartes un analīzes, taču jūs nevarēsiet iestatīt vai administēt ArcGIS Online. Beidzoties 

izmēģinājuma versijai, jūs zaudēsiet visu izveidoto saturu. Lai mēģinātu konfigurēt 

ArcGIS Online organizāciju, jūs varat saņemt bezmaksas ArcGIS izmēģinājuma versiju. 

Lietojot ArcGIS izmēģinājuma versiju, jūs kļūstat par savas izmēģinājuma versijas 

organizācijas administratoru. Jūs varat izmēģinājuma perioda beigās iegādāties 

abonementu un turpināt lietot organizāciju un pašu izveidoto saturu. 

Vai es varu pievienot vairāk dalībniekus vai servisa kredītus?  

Jā. ArcGIS Online uzturēšanas abonementi ir elastīgi maināmi pēc jūsu organizācijas 

vajadzībām. Jūs jebkurā laikā varat pievienot papildu lietotājus un kredītus. 

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/store/arcgis-online
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Kur var saņemt atbildes uz citiem jautājumiem? 

Skatiet ArcGIS Online biežāk uzdoto jautājumu sadaļu, izpētiet Esri Community 

diskusijas, vai sazinieties ar Esri. 

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

