ArcGIS Online
SM

Hét kaartplatform voor uw organisatie

ArcGIS Online is een cloud gebaseerd systeem voor het
beheren van kaarten, applicaties, data en andere geografische
informatie.

Met ArcGIS Online krijgen organisaties toegang tot Esri’s
beveiligde cloud, waar gebruikers hosted webservices
kunnen beheren, maken, opslaan en gebruiken. En omdat
ArcGIS Online onderdeel is van het ArcGIS-platform is
het volledig geïntegreerd met ArcGIS for Desktop en
ArcGIS for Server. Het vormt de linking pin tussen het
werk van GIS-professionals en de rest van de organisatie.
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ArcGIS Online bevat alles wat u nodig heeft om een
webmap te maken. Met de ingebouwde viewer kunt
u zelf interactieve kaarten maken met daarin onder
meer basiskaarten, kaartlagen, bookmarks, pop-ups,
een legenda en een zoekvenster. Gegevens zijn ook
eenvoudig toe te voegen, waaronder spreadsheets,
shapefiles, OGC WMS-services, csv en kml-bestanden.
Deel de webmaps en stel iedereen in staat om deze te
gebruiken op elk willekeurig apparaat.

Maak kaarten met uw Excel-gegevens
Creëer interactieve kaarten van uw spreadsheets met
de Esri Maps for Office add-in. Maak kaarten met
kleurcodering, punten, geclusterde punten en heatmaps
en dat direct binnen Microsoft Office. Deel vervolgens de
gegevens in ArcGIS Online zodat anderen in uw organisatie
dezelfde gegevens kunnen openen en gebruiken.
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Kant-en-klare inhoud
Wanneer u zich abonneert op ArcGIS Online krijgt uw
organisatie toegang tot hoge kwaliteit basiskaarten
(luchtfoto, topografie en straten) en demografische
kaarten. Ook krijgt u toegang tot geoservices, zoals
geocoderen en routeren. De basiskaarten en geoservices
worden geleverd als een webservice en kunnen door
iedereen in de organisatie gebruikt worden om kaarten
en apps mee te maken. De basiskaarten worden
regelmatig bijgewerkt met data van commerciële
dataleveranciers en geautoriseerde content van de
GIS-community die deelnemen aan het Esri Community
Maps- programma.

Maak Hosted Services
Met ArcGIS Online is het eenvoudig om kaarten en
gegevens als webservice te publiceren. De webservices
worden gehost in Esri’s cloud en schalen dynamisch
wanneer vraag omhoog of omlaag gaat. U kunt de
webservices toevoegen aan web, desktop en mobiele
toepassingen en zo anderen in staat stellen om de
kaarten en gegevens ook te gebruiken. GIS-professionals
publiceren deze services direct vanuit ArcGIS for Desktop
zonder dat er een eigen server geïnstalleerd hoeft te
worden. En ze delen de services met kenniswerkers
binnen de organisatie die de kaarten of geoprocessing
services direct weer aan hun eigen kaarten en apps
kunnen toevoegen.

Samenwerken en delen

Apps

Versterk de interactie door uw organisatiegegevens
over een gemeenschappelijke activiteit te delen met
anderen. U kunt groepen instellen die privé of alleen op
uitnodiging zijn, of publieke groepen die open zijn voor
iedereen. U kunt ook kaarten delen door ze te embedden
op een website, op blogs, in webapplicaties en via
sociale media. ArcGIS Online bevat meerdere kant-enklare en configureerbare webapplicaties waar u uit kunt
kiezen. Met slechts een paar stappen en zonder iets te
programmeren kunt u een webapplicatie publiceren met
daarin een dynamische kaart die iedereen door middel
van een browser kan openen.

Krijg toegang tot kaarten vanaf elke plek en op elk
apparaat met de gratis downloadbare ArcGIS-app voor
smartphones en tablets. Bekijk kaartgalerijen, gebruik
kaarten, verzamel en rapporteer gegevens en voer
GIS-analyses uit met behulp van de app. Naast deze
ArcGIS-app biedt ArcGIS Online u ook focused apps voor
specifieke werkprocessen.
Collector for ArcGIS biedt een intuïtieve oplossing
voor de opname en mutatie van gegevens in het veld.
Veldmedewerkers verzamelen gegevens met behulp van
de GPS of met een tik op de kaart. Bovendien plannen
ze gemakkelijk routes naar de te inventariseren locaties.
De mobiele app beschikt over een intelligent formulier
dat bijdraagt aan de kwaliteit van het veldwerk. De data
opname in het formulier is aan te vullen met foto en
videobeelden. Collector for ArcGIS is te configureren
voor werkprocessen en sluit daardoor eenvoudig aan op
de behoefte van de organisatie.
Operations Dashboard for ArcGIS biedt organisaties
een common operational picture om situaties te
monitoren en waar nodig daar direct op te reageren.
Het dashboard bestaat enerzijds uit kaarten van ArcGIS
Online, daarnaast wordt dit aangevuld met dynamische
databronnen om een actueel overzicht te hebben van
gebeurtenissen. Binnen het dashboard wordt de kaart
aangevuld met grafieken, overzichten en indicatoren,
die automatisch bijgewerkt worden afhankelijk van de
onderliggende databronnen.
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Flexibele abonnementen

Uw ArcGIS Online-abonnement
beheren
ArcGIS Online bevat tools en instellingen waarmee de
beheerder van het abonnement naast het aanpassen van
de startpagina ook gebruikersaccounts kan beheren en
rechten kan uitdelen. Met een intuïtief dashboard is het
gebruik van het abonnement te monitoren. Beheerders
kunnen gebruikers uitnodigen, hun rol bepalen, inhoud
en groepen verwijderen en het beveiligingsbeleid
instellen en beheren.

Rollen

Gebruiker

ArcGIS Online is beschikbaar via een jaarabonnement. Het
abonnement kent een aantal levels om organisaties van
elke omvang te ondersteunen. Elk level bevat een bepaald
aantal named users en service credits. Service credits
zijn de valuta van het ArcGIS Online-systeem en geeft
een organisatie het recht om bepaalde ArcGIS Onlinediensten te gebruiken, zoals geocoderen, hosted services
publiceren en opslaan van data.

Publisher

Beheerder

			

ArcGIS Online aanpassen voor uw
organisatie

Data toevoegen		 *		

*		

*

Webmaps maken		 *		

*		

*

Content delen		 *		

*		

*

Deelnemen in groepen		 *		

*		

*

Hosted services puliceren 				

*		

*

Organisatie beheren						

*

Gebruikers beheren						

*

Het abonnement biedt u de mogelijkheid om de
startpagina van ArcGIS Online aan te passen naar
de branding en behoefte van uw organisatie. U kunt
bijvoorbeeld uw eigen logo en banner toevoegen, kiezen
welke items u wilt weergeven op de startpagina en in
de galerij en kiest de standaard basiskaart en extent
waarmee de kaartviewer moet openen. Daarnaast kunt u
de gewenste taal opgeven. De taalinstellingen bepalen
hoe de interface, tijd, datum en numerieke waarden
worden weergegeven. Meer dan twintig talen worden
ondersteund, waaronder Nederlands.

Beveiliging
ArcGIS Online geeft u controle over hoe
uw kaarten, apps en data worden gedeeld.
U maakt de keuze of items publiekelijk
worden gedeeld, met iedereen in de
organisatie, alleen met leden van specifieke groepen of
om ze privé te houden. Esri’s strategie voor beveiliging
is gebaseerd op een industriestandaard die in
beveiligingsmaatregelen voorziet op elk level, voor elke
gebruiker. Organisaties blijven eigenaar van intellectuele
eigendomsrechten voor de gegevens die zij publiceren
en bepalen zelf wanneer en wat te verwijderen.
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52.2%

35.2%

Maak ArcGIS Online hét kaartplatform voor uw organisatie. Bezoek esri.nl/ago
voor meer informatie over ArcGIS Online. Meld u aan voor een 30-dagen proefperiode van ArcGIS Online en ervaar zelf hoe gemakkelijk u toegang krijgt tot
content en zelf kaarten en apps kunt maken en delen voor uw organisatie.
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