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Vad ingår i Portal for ArcGIS?
Collector for ArcGIS – Låt era fältarbetare skapa och uppdatera data i fält utifrån era behov.
Det kan användas från allt ifrån skaderapportering, serviceförfrågningar till att uppdatera eller
inventera reparationsbehov av era tillgångar. Givetvis går det även att arbeta off-line ute i fält.
Läs mer här…
Operations dashboard for ArcGIS – Vill du ha en uppdaterad nulägesbild över er
verksamhet? Kanske har du ett händelseförlopp som du vill övervaka för att se så att det följer
planerna och om de avviker vill du veta det. Operation Dashboard for ArcGIS är applikationen
som ger dig en uppdaterad nulägesbild med hjälp av realtidsdata. Läs mer här…
Explorer for ArcGIS – Explorer for ArcGIS gör det enkelt att visualisera, analysera och utforska
kartor för alla i din organisation oavsett vilken roll de har, eller var de råkar befinna sig. Appen är
lättanvänd och helt anpassad för att konsumera geografisk information i en mobil enhet. I appen
kan användaren visa information om tillgångar, söka efter information, skissa i kartan för att
belysa viktiga delar och dela kartan med andra ArcGIS-användare. Läs mer här…

Workforce for ArcGIS - Workforce for ArcGIS är en mobil lösning som använder kraften i den
geografiska dimensionen för att skapa bättre koordination och teamwork hos arbetsstyrkan i fält.
Du integrerar enkelt arbetsledning med fältarbetet på ett sätt som kraftigt minskar beroendet av
papper och penna samtidigt som alla i kedjan har tillgång till precis samma information vilket
minskar risken för fel, ökar produktiviteten och sparar pengar. Läs mer här…

Survey123 for ArcGIS - Ett enklare sätt att samla in data i fält. Byt ut dina osäkra
pappersbaserade insamlingsmetoder mot en pålitlig och anpassningsbar digital lösning som
förenklar arbetet för personalen i fält. Läs mer här…

ArcGIS Earth - Du kan utforska hela världen med ArcGIS Earth. Arbeta med olika 2D- och 3Dformat som t.ex. KML. När du vill ha bilden klar för dig kan du med ArcGIS Earth bl.a.
visualisera data, rita platsmarkeringar, mäta avstånd och lägga till annoteringar. ArcGIS Earth
har allt du behöver för att du enkelt ska kunna upptäcka och förstå de geografiskt kopplade
sambanden som finns i din information. Läs mer här…
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ArcGIS Maps for Power BI (Endast för dig med kommunlicens på ArcGIS) – Användare av
Microsoft Power BI kan dra nytta av den geografiska dimensionen för att både visualisera och
analysera data på kartan. Få tillgång till massor av nya kartor och demografiska data direkt i
Power BI. Läs mer här…

ArcGIS Maps for Office - Bli ännu mer produktiv i Excel och PowerPoint. ArcGIS Maps for
Office ger dig en helt ny dimension - den geografiska - i Microsoft Office. Med detta tillägg kan
du lätt skapa interaktiva kartor utifrån dina data i Excel. Kartorna gör data enklare att analysera
och ger dig helt nya insikter så att du fattar bättre beslut. Det finns även stöd för interaktiva
kartor i PowerPoint. Läs mer här…

Webapp Builder for ArcGIS - Skapa webbappar som din organisation kan använda när, var
och hur som helst. Web AppBuilder for ArcGIS ger dig de bästa förutsättningarna för att skapa
webbapplikationer i ArcGIS. Bygg intuitiva, fokuserade appar som kan användas överallt, på
alla enheter, utan att skriva en enda rad kod. Läs mer här…

Appstudio for ArcGIS (Endast för dig med kommunlicens på ArcGIS) - Bygg kartappar på ett
kick. AppStudio for ArcGIS är ett banbrytande verktyg för att skapa GIS-appar. Det låter dig
konvertera dina kartor till användarvänliga mobila applikationer redo för Android, iOS, Windows,
Mac OS X och Linux, och publicera dem med ditt eget varumärke till alla populära appbutiker –
och du behöver inte skriva någon kod. Med AppStudio for ArcGIS kan organisationer med
ArcGIS-plattformen bygga plattformsoberoende appar på ett kick. Läs mer här…

ArcGIS-mallar för webbappar (Endast för dig med kommunlicens på ArcGIS) - Skapa och dela
webbappar snabbt - utan att koda. Vill du snabbt skapa en webbapplikation som visar
förändring över tid? Eller kanske en applikation som visar höjdskillnader längs en väg? Du kan
enkelt skapa intressanta kartapplikationer snabbt genom att använda en mängd olika
konfigurerbara webbapplikationsmallar. Webbapplikationsmallarna är designade så att du kan
ladda ner dem, konfigurera dem efter dina behov och publicera dem på din hemsida eller på
ArcGIS Online. Det är lätt att konfigurera mallarna och du behöver inte skriva någon kod. Läs
mer här…
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WebScene (Endast för dig med kommunlicens på ArcGIS) - Låter dig t.ex visa och dela med
dig av existerande 3D-scener som skapats i ArcGIS Pro med hjälp av ArcGIS Online eller Portal
for ArcGIS. Läs mer här…
ArcGIS Living Atlas (Endast för dig med kommunlicens på ArcGIS) – Bli inspirerad av
kvalitativa kartor om allt mellan himmel och jord, som du kan använda som analysunderlag eller
bakgrundsmaterial. Besök Esris Living Atlas och få en snabb överblick över allt som finns
tillgängligt. Denna interaktiva, digitala atlas innehåller kartor och datalager som är publicerade
av både Esri, våra partners och ArcGIS-användare. Läs mer här…

ArcGIS Maps for Sharepoint - Esri Maps for SharePoint ger er en helt ny dimension, den
geografiska, i Microsoft SharePoint. Med detta tillägg kan ni lätt skapa, visa och analysera
information med hjälp av interaktiva kartor. Läs mer här…
Story Maps - Kartor förklarar, förenklar och förtydligar information – dessa egenskaper är
centrala i kommunikation. Genom att använda Story Maps i din kommunikation kan du
kombinera interaktiva kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media som förstärker ditt
budskap. Läs mer här…
WebMap – En webbaserad kartskapare som ligger till grund för alla appar och verktyg
Crowdsource appar – Låt kommunens medborgare själva bidra till datainsamling. Genom olika
appar kan användare rapportera problem eller observationer, eller varför inte samla in feedback
genom att hålla omröstningar för att skapa en bild av allmänhetens åsikt i en fråga. Läs mer
här…
ArcGIS Basemaps (Endast för dig med kommunlicens på ArcGIS) – Färdiga bakgrundskartor
med globalt innehåll. Flera kommuner har valt att dela med sig av sitt material för att ytterligare
berika kartorna.
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