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1. Susipažinkite su ArcGIS Online 

Džiaugiamės, kad nusprendėte savo organizacijoje pradėti naudoti ArcGIS Online. 

Jei neturite patirties su GIS ar jos turite mažai, tai ne bėda – dabar yra puikus metas 

pradėti dirbti su Esri debesų technologija grįsta žemėlapių kūrimo ir analizės 

programine įranga. ArcGIS Online leidžia susieti žmones, vietas ir duomenis. Kurdami 

interaktyvius žemėlapius vizualizuokite ir tyrinėkite duomenis. Galingi analizės įrankiai 

leidžia atrasti ir tobulinti jūsų duomenų pasakojimą. Bendrinkite įtraukiančius 

žemėlapius, papasakojančius duomenų istoriją ir skatinančius pokyčius. 

Prieš pradėdami konfigūruoti ArcGIS Online, peržiūrėkite keletą trumpų praktinių 

pamokų, kurios padės suprasti žemėlapių kūrimo ir analizės pagrindus. 

Pamokose rodoma, kaip atlikti šiuos veiksmus: 

• Naršyti žemėlapį. Pažiūrėkite, kiek žmonių išvyko, kur jie išvyko, o kas pasiliko 

praūžus uraganui Harvey. [10 minučių] 

• Pradėti naudoti ArcGIS Online. Sukurkite ir bendrinkite evakuacijos žemėlapį, 

kad pasiruoštumėte besiartinančiam uraganui. [45 minutės] 

• Bendrinti žemėlapį. Bendrinkite poilsio centrų žemėlapį. [20 minučių] 

• Sukurti ėjimo laiko žemėlapį. Naudokite erdvinę analizę, kad išsiaiškintumėte, 

kur galite nueiti per 20 minučių. [15 minučių] 

• Kurti sceną. Sukurkite trimatę sceną, iliustruojančią miesto tarybos darbą. [20 

minučių] 

Pradėti žemėlapių kūrimo ir analizės užduotis 

  

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

Įsigiję ArcGIS Online prenumeratą, galite sukonfigūruoti savo svetainę taip, kaip 

labiausiai tinka jūsų organizacijai. Pavyzdžiui, galite nustatyti saugumo ir bendrinimo 

politiką, priskirti teises ir kreditus nariams pagal tai, kokias užduotis jie turi atlikti, ir 

sukonfigūruoti savo pradžios puslapį bei galeriją taip, kad jie atspindėtų veiklą, kuria 

užsiima jūsų organizacija. Galite integruoti ir savo įmonės tapatybės valdymo sistemą. 

Pagrindiniai komponentai 

ArcGIS Online prenumerata apima šiuos pagrindinius komponentus: 

Pradžios puslapis – daugumai žmonių jūsų pradžios puslapis kurs pirmąjį įspūdį apie 

jūsų svetainę. Pridėkite reklamjuostę ir savo logotipą, parodykite geriausius savo 

žemėlapius ir programėles bei pateikite jų aprašus, nuorodas ir dokumentaciją, 

padedančią kitiems naudotojams gauti daugiau informacijos.  

Grupės – tai yra būdas organizuoti savo narius bei turinį pagal konkrečius projektus, 

darbo eigas ir iniciatyvas. Galite nustatyti grupes taip, kad jos suteiktų prieigą prie 

konkrečių elementų pagal jūsų organizacijos struktūrą. Grupės taip pat leidžia 

bendradarbiauti ir kitų organizacijų nariams.  

Nariai – pridėkite naujų narių ArcGIS Online pakviesdami juos prisijungti arba 

tiesiogiai pridėdami. Narius įtraukti galite masiškai arba po vieną. Taip pat galite 

nustatyti jų paskyras, leisti jiems susikurti savo paskyras patiems arba naudoti esamą 

įmonės prisijungimo sistemą. 

Turinys – jūsų ArcGIS Online turinys apima žemėlapius, programėles ir sluoksnius. 

Taip pat yra dokumentacija, kaip veiksmingai saugoti, kategorizuoti, redaguoti ir 

bendrinti tai, ką sukūrėte. 

Šie pagrindiniai komponentai kartu sudaro ArcGIS Online patirtį, atitinkančią jūsų 

organizacijos reikalavimus.    
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Patarimai 

Pirmą kartą konfigūruodami ArcGIS Online, turėsite nustatyti: 

ArcGIS Online svetainės pavadinimas – organizacijos pavadinimas rodomas pradžios 

puslapio reklamjuostėje. Pasirinkite išskirtinį ir tikslų pavadinimą, kuris atspindėtų jūsų 

organizaciją arba jūsų ArcGIS Online svetainės paskirtį. 

Trumpasis organizacijos pavadinimas – trumpasis pavadinimas rodomas URL 

nuorodoje į jūsų ArcGIS Online svetainę (pavyzdžiui, pavyzdinis-organizacijos-

pavadinimas.maps.arcgis.com). Atidžiai rinkitės norimą pavadinimą. Galėsite vėliau jį 

pakeisti, tačiau gali prireikti neautomatiniu būdu atnaujinti dalies turinio URL 

nuorodas. 

Administracinis kontaktinis asmuo – pagalvokite apie galimybę turėti kelis 

tokius kontaktinius asmenis. Šie administratoriai ir jų el. pašto adresai pateikiami 

automatiniuose el. laiškuose, siunčiamuose ArcGIS Online, kai nariai paprašo iš 

naujo nustatyti slaptažodį, padėti su jų naudotojų vardais, paskyrų modifikacijomis ar 

bet kokiomis problemomis, susijusiomis su kreditų priskyrimu jų paskyroms. 

Kontaktiniai asmenys taip pat gauna el. pašto pranešimus apie prenumeratą.  

Sužinokite, kaip suaktyvinti prenumeratą 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
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3. Nustatykite pradžios puslapį 

Pradėkite sukonfigūruodami ArcGIS Online taip, kad šis atitiktų jūsų organizacijos 

poreikius. Pavyzdžiui, galite nurodyti, ar nariai gali ieškoti ir bendrinti turinį už 

organizacijos ribų. Dalis konfigūracijos atliekama aktyvinant prenumeratą, pavyzdžiui, 

nustatomas jūsų organizacijos URL. Pradėdami daugiausiai dėmesio skirkite pradžios 

puslapio išvaizdai bei svetainės saugos nustatymams. 

Išvaizdos adaptavimas 

Pagalvokite apie savo organizacijos veiklą ir kaip geriausiai ją atspindėti svetainėje. 

Štai kelios rekomendacijos, kaip sukurti veiksmingą pradžios puslapį: 

• Sukurkite pradžios puslapį, kuris atrodytų profesionalus ir būtų gerai 

organizuotas. Naudokite adaptuotą reklamjuostę ir logotipą bei pateikite 

informaciją apie jūsų svetainės paskirtį. 

• Parodykite geriausius savo žemėlapius ir programėles kaip 

rekomenduojamą turinį savo pradžios puslapyje.  

Sužinokite, kaip nustatyti pradžios puslapį 

Saugumo klausimai 

ArcGIS Online yra saugi, patikima ir lanksti svetainė. Galite sukonfigūruoti jūsų 

organizacijai tinkamiausią privatumo bei saugumo valdymą. Pavyzdžiui, galite 

sukonfigūruoti slaptažodžių politiką, įskaitant slaptažodžių ilgumą, sudėtingumo lygį 

bei versijos reikalavimus. Galite pasirinkti leisti nariams bendrinti turinį už jūsų 

organizacijos ribų arba leisti bendrinti tik su organizacija. Taip pat galite nustatyti 

organizacijos naudojamus prisijungimus ir kelių pakopų autentifikaciją. 

Rekomenduojame leisti prieigą prie ArcGIS Online, duomenų bei kitų išteklių tik per 

HTTPS. Taip geriau apsaugosite savo informaciją. 

Sužinokite, kaip nustatyti saugumo politiką 

Taip pat galite peržiūrėti ArcGIS Trust Center, jei norite daugiau sužinoti apie 

saugumą, privatumą ir atitiktį. 

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. Kurkite grupes 

Grupės padeda kurti jūsų organizacijos struktūrą ir yra būdas organizuoti elementus, 

kuriuos norite bendrinti su savo organizacijos nariais ir viešai. Galite nustatyti privačias 

grupes, pasiekiamas tik gavus pakvietimą arba viešas grupes, atviras visiems. Grupes 

galite naudoti kaip įrankį darbo eigoms atlikti ir užtikrinti, kad paruoštas turinys būtų 

bendrinamas su tiksline auditorija. Pavyzdžiui, galite sukurti darbo grupę ir viešinimo 

grupę su projektu susijusiems elementams. Darbo grupė gali būti privati grupė, 

naudojama vykdomų darbų bendrinimui. Viešinimo grupė gali būti vieša grupė, 

naudojama paruošto turinio viešinimui. 

Grupes taip pat galite naudoti rekomenduojamo turinio pradžios puslapyje bei 

galerijoje pateikimui ir adaptuotų pagrindo žemėlapių bei programėlių kūrimui. 

Kurdami grupes savo organizacijos konfigūravimo metu, įtraukdami narius ir turinį, 

galite suskirstyti juos į grupes. 

Sužinokite, kaip kurti grupes 

Bendradarbiavimas 

Bendradarbiavimai yra patikimi ryšiai, kurie leidžia organizacijoms naudojant grupes 

kartu dirbti su turiniu. Bendradarbiavimo partnerystės ir paskirstytieji 

bendradarbiavimai yra skirtingi žemėlapių, programėlių, sluoksnių ir kt. bendrinimo 

su kitomis organizacijomis metodai. 

Sužinokite daugiau apie bendradarbiavimus 

 

 

  

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. Įtraukite narius 

ArcGIS Online turi lanksčią sistemą, skirtą nariams įtraukti į jūsų organizaciją. Narius 

galite įtraukti automatiškai arba pakviesti juos prisijungti prie organizacijos. Narius 

galite įtraukti ir pakviesti po vieną arba įkelti failą ir masiškai juos įtraukti bei pakviesti. 

Galite įjungti savo turimą organizacijos prisijungimo sistemą, patys nustatyti narių 

paskyras arba leisti nariams patiems susikurti savo paskyras. Pakvietimo proceso metu 

taip pat priskiriate naudotojų tipus ir roles bei priskiriate narius prie jūsų sukurtų 

grupių.  

Sužinokite, kaip įtraukti narius 

Geriausios praktikos 

Toliau pateikiamos kai kurios geriausios narių įtraukimo praktikos. Daugumą jų 

galima atlikti pakvietimo procese. 

• Sukonfigūruokite organizacijos naudojamus prisijungimo duomenis – jei 

naudojate tokius organizacijos prisijungimo duomenis kaip Okta arba 

Google Workspace, pridėkite narius naudodami jų SAML arba OpenID 

Connect prisijungimo duomenis. Tai leis nariams prie ArcGIS Online 

prisijungti naudojant turimus prisijungimo duomenis, ir nereikės kurti naujų 

ArcGIS paskyrų.  

Sužinokite, kaip sukonfigūruoti prisijungimus 

• Priskirkite naudotojų tipus – nuo naudotojų tipų priklauso teisės ir 

programos, kurias galite suteikti nariams. Atsižvelgdami į savo komandos 

darbo specifiką, galite rinktis iš įvairių naudotojų tipų. Naudotojų tipus 

priskirkite pagal narių poreikius ir reikalavimus. Pavyzdžiui, Creator turi 

prieigą prie visų ArcGIS Online ir daugumos programėlių galimybių, o 

Viewer gali tik peržiūrėti elementus, kurie su juo bendrinami, ir turi prieigą 

tik prie mažo programėlių rinkinio.  

Sužinokite daugiau apie naudotojų tipus 

• Pasirinkite roles – atsižvelkite į tai, kokios teisės reikalingos kiekvienam 

nariui. Galite priskirti teises naudodami numatytąją rolę arba 

kurti adaptuotas roles pagal konkrečias teises, kurias norite suteikti tai rolei. 

Kiekviena prenumerata turi turėti bent vieną administratorių.  

Sužinokite, kaip sukonfigūruoti adaptuotas roles 

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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• Automatiškai įtraukite narius į grupes – nurodykite, prie kurių grupių norite 

prijungti narius. Nariai įtraukiami automatiškai, jiems nereikia prašyti 

narystės ar priimti pakvietimą.  

Sužinokite, kaip įtraukti narius į grupes 

• Priskirkite kreditų limitą – narių kreditus galima valdyti nustatant konkretų 

kreditų, kuriuos narys gali naudoti operacijomis pagrįstoms paslaugoms, ir 

įrankiams, pvz., erdvinei analizei, skaičių.   

Sužinokite, kaip priskirti kreditų limitą 

• Valdykite Esri prieigą – įjunkite Esri prieigą nariams, kuriems reikia naudotis 

kitais ištekliais, pvz., nuotoliniais mokymais ir forumais, kurti priežiūros 

paklausimus arba tvarkyti savo el. pašto pranešimus iš Esri.   

Sužinokite, kaip įjungti Esri prieigą 

• Valdykite papildinių licencijas – kiekvienam naudotojo tipui priklauso tam 

tikra prieiga prie konkrečių programėlių. Programos, kurios neįtrauktos 

pagal priskirtą naudotojo tipą, prireikus gali būti licencijuojamos ir 

priskiriamos konkretiems nariams kaip papildinių licencijos.  

Sužinokite, kaip valdyti licencijas  

• Narių kategorijų nustatymas – nustatykite hierarchines kategorijas, kad 

galėtumėte organizuoti ir filtruoti savo organizacijos narius pagal 

charakteristikas, pvz., skyrių, vietą ir kompetenciją.  

Sužinokite, kaip nustatyti nario kategorijas 

 

 

   

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. Kurkite turinį 

ArcGIS Online yra visko, ko gali prireikti žemėlapių, scenų, programėlių, užrašinių bei 

sluoksnių kūrimui ir bendrinimui. Galite įtraukti esamą turinį, pavyzdžiui, darbalapius 

ir ArcGIS Server paslaugas, arba kurti naują turinį: žemėlapius, programėles ir 

talpinamus internetinius sluoksnius.  

Apgalvokite, kaip jūsų turinys bus naudojamas, ir optimizuokite, kad būtų patogiausia 

tai daryti. Pavyzdžiui, nustatykite sluoksniams permatomumą, duomenų atvaizdavimą 

pagal mastelius, pridėkite žymių, sukonfigūruokite iškylančiuosius langus 

žemėlapiuose, sukurkite kelis peržiūros sluoksnių rodinius su skirtingomis prieigos 

bei redagavimo nuostatomis.  

Pateikite išsamų elemento aprašą, kad elementą būtų lengva rasti ir naudoti. 

Nurodykite elementus kaip patikimus, jei norite juos reklamuoti kaip tokius ir 

pagerinti jų randamumą paieškoje. Nustatykite savo organizacijos ir grupių turinio 

kategorijas, kad jį būtų lengviau rasti. 

Patarimai 

• Kurti žemėlapį taip pat paprasta, kaip derinti pagrindo žemėlapį su savo 

duomenimis. Norėdami stilizuoti žemėlapį, galite taikyti išmanius 

numatytuosius nustatymus.  

Sužinokite, kaip kurti žemėlapius 

• ArcGIS Online apima įvairius šablonus bei valdiklius, kad galėtumėte 

konfigūruoti fokusuotas internetines programėles.  

Sužinokite, kaip konfigūruoti programas 

• Pasirinkdami iš kelių šablonų, galite kurti žemėlapio sluoksnius ir 

programėles, skirtas duomenų rinkimui.  

Sužinokite, kaip kurti naujus elementų sluoksnius 

• Įrašius arba įtraukus turinį į ArcGIS Online, jis išsaugomas kaip elementas 

srityje Turinys, kurioje galite ieškoti visų savo elementų arba naršyti 

naudodami filtrus, pvz., elemento tipą ir datą.  

Sužinokite, kaip pridėti elementus 

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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• Visas turinys turi susietą elemento puslapį, kuriame pateikiama papildoma 

informacija. Taip pat galima modifikuoti elemento nustatymus ir naudoti 

daugiau elementų sąveikos parinkčių.  

Sužinokite, kaip naudoti elementų puslapius 

• Naudojant turinio kategorijas galima organizuoti grupės turinį ir visos 

organizacijos turinį.  

Sužinokite, kaip nustatyti turinio kategorijas 

• Pridėję turinį, galite jį bendrinti su grupėmis, organizacija arba viešai.  

Sužinokite, kaip bendrinti turinį 

• Jei jūsų žemėlapis išpopuliarėja socialiniuose tinkluose ir jį vienu metu 

peržiūri milijonai naudotojų, norėsite, kad jis būtų atvaizduojamas kuo 

sparčiau.  

Sužinokite, kaip optimizuoti itin paklausius žemėlapius 

 

 

  

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. Sužinokite daugiau 

Kaip administratorius esate atsakingas už ArcGIS Online konfigūravimą. Kad 

organizacijoje nebūtų chaoso ir informacija būtų naujausia, vienodai svarbu prižiūrėti 

narius, elementus ir grupes. Šio skyriaus dokumentacija gali padėti atlikti tokias 

priežiūros užduotis. Taip pat ir daugiau sužinoti apie ArcGIS Online. 

Veiklos stebėsena 

Peržiūrėkite veiklos metrikas ir realaus laiko naudojimo ataskaitas, kad būtų lengviau 

stebėti turinį ir narius. Elementų ataskaitos rodo, kaip naudotojai kuria, naudoja ir 

bendrina geografinį turinį. Narių ataskaitos rodo naudotojų indėlį į ArcGIS Online. 

Grupių ataskaitos rodo aktyvius bendradarbiavimus tarp organizacijų ir jų viduje.  

Sužinokite, kaip naudoti veiklos ataskaitas 

Kreditų naudojimas 

ArcGIS Online yra mokama prenumeratos paslauga. Kiekvienai prenumeratai Esri 

priskiria paslaugų kreditus, kurie atlieka valiutos vaidmenį. Kreditus naudojate 

naudodami tam tikrą turinį, analizės funkcijas ir duomenų saugyklą. Galite įjungti 

kreditų limitą, jei norite valdyti kreditus, skirtus operacijų paslaugoms bei įrankiams, 

pavyzdžiui, erdvinei analizei. Kai kuriems arba visiems organizacijos nariams 

priskirkite lankstų kreditų skaičių arba nustatykite numatytąjį kreditų skaičių naujiems 

nariams.  

Sužinokite daugiau apie kreditų naudojimą 

Papildomos nuorodos 

• ArcGIS Online pagalba yra nepakeičiamas šaltinis mokantis naudoti 

programinę įrangą bei atlikti konkrečias užduotis. Čia taip pat yra geriausios 

organizacijos priežiūros praktikos, naujienos, trikčių šalinimas bei DUK. 

• Learn ArcGIS galerija – tai rinkinys pamokų, straipsnių, pasakojimų bei 

vaizdo įrašų, kurie padės daugiau išmokti apie ArcGIS. Čia taip pat yra 

nuorodos į susijusią dokumentaciją apie tam tikras temas, pavyzdžiui, 

administravimą. 

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/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 yra instruktoriaus vedami kursai, internetiniai seminarai, 

mokymosi planai ir kitokių mokymų išteklių, padėsiančių daugiau sužinoti 

apie ArcGIS Online organizacijų valdymą. 

• GIS bendruomenė, įskaitant Esri, bendrina tūkstančius naudojimui paruoštų 

patikimų duomenų rinkinių ArcGIS Gyvojo pasaulio atlase. ArcGIS Gyvasis 

pasaulio atlasas apima viską – nuo istorinių surašymo duomenų iki aplinkos 

sąlygų, gautų iš tiesioginių jutiklių tinklų bei žemės stebėjimo sistemų. 

• ArcGIS API for Python gali padėti paspartinti ir prižiūrėti administracinius 

veiksmus. Pavyzdžiui, naudokite API turinio aplankų struktūros sukūrimui. 

Taip pat galite naudoti ir paslaugų bei programėlių elementų URL 

naujinimui. 

• ArcGIS Marketplace yra Esri partnerių sprendimai, padedantys vykdyti 

administravimo užduotis. 

• Naujausią informaciją apie paslaugų pasiekiamumą gausite naudodami 

ArcGIS Online sveikatos priežiūros švieslentę. 

DUK 

Ar galiu išbandyti ArcGIS Online prieš įsigydamas prenumeratą? 

Taip. Jei dar neturite paskyros, galite prisijungti ir gauti nemokamą 21 dienos Learn 

ArcGIS mokymosi bandomąją versiją. Nemokama bandomoji mokymosi versija yra 

paprastas būdas patyrinėti žemėlapių kūrimą ir analizę, tačiau naudodami ją 

negalėsite nustatyti ir administruoti ArcGIS Online. Bandomajai versijai pasibaigus 

taip pat prarasite bet kokį sukurtą turinį. Norėdami išbandyti ArcGIS Online 

organizacijos konfigūravimą, galite gauti nemokamą ArcGIS bandomąją versiją. 

ArcGIS bandomosios versijos laikotarpiu esate savo bandomosios organizacijos 

administratorius. Bandomosios versijos pabaigoje turite galimybę įsigyti prenumeratą 

ir toliau naudoti savo organizaciją bei sukurtą turinį. 

Ar galiu įtraukti daugiau narių arba įsigyti daugiau kreditų?  

Taip. ArcGIS Online prenumeratos yra lanksčios ir gali augti kartu su jūsų organizacija. 

Galima bet kada įtraukti daugiau narių arba įsigyti daugiau kreditų. 

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://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 galiu rasti atsakymų į kitus klausimus? 

Paskaitykite ArcGIS Online DUK, Esri Community diskusijas arba susisiekite su Esri. 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm
https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgisonline
https://www.esri.com/about-esri/contact

