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 :סשם הקור

 בארגון שלך ArcGIS פלטפורמת יישום

 וקבלת החלטות על בסיס מידע מבוסס ונרחב יותר.  העסקיות תובנותה הרחבתיעילות העבודה, ר ופיש

יפוי מסקור מגוון רחב של אפליקציות . בקורס זה נArcGISמספק מבוא מקיף לרכיבי ויכולות פלטפורמת הקורס 

עוזרת  ArcGIS, ניתוחים מרחביים, שיתוף והפצת נתונים. נגלה כיצד פלטפורמת נתוניםוניהול איסוף תצוגה, ו

העבודה סקיים נפוצים, ולממש תובנות מבוססות מיקום, על מנת לייעל את לארגונים להתמודד עם אתגרים ע

 ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות.

 באפליקציות והכלים הבאים: שתמשנקורס מהלך הב

 

 

 מטרות הקורס:

  מיפוי וניתוח נתונים עסקיים באמצעות אפליקציות וכליArcGIS 

  ,יצירה ושיתוף של נתוניםWeb Maps באמצעות פורטל  ואפליקציותArcGIS 

 ייעול ושיפור תהליכי איסוף נתונים בשטח 

  הגדרת והתאמת אפליקציותWebדים, וניטור עבודות שטח בזמן אמת, דשבור 

 

 אופן העברת הקורס

 הקורס משלב הרצאות, הדגמות ותרגילים מעשיים במחשב.

 .אנגליתשפה הב תרגולדרכה והועבר בעברית, תוך שימוש בחוברות הקורס י

 :משך הקורס

 
 

 דרישות קדם:   

 בצים במחשבניהול קו הכרת עבודה עם אקסל   

 

 ArcGIS Online/Portal  ArcGIS Collector 

 ArcGIS Pro  Operations Dashboard 

 Web AppBuilder  Story Maps 

 ArcGIS Maps for Office  Analysis Tools 

 3 ימי הדרכה 
   8:30 - 16:30בין השעות 
  שעות  שעות הכשרה 24סה"כ

 וזמנים
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 :נושאי הקורס

  היכרות כללית עם פלטפורמתArcGIS 

 הפורטל 

 משתמשי המערכת ותפקידיהם 

  אפליקציותArcGIS השונות 

 

 הכנת נתונים 

 שימוש במידע טבלאי ב-ArcGIS 

 שכבות וקטוריות 

 שיתוף נתונים לפורטל 

 

 חיפוש נתונים 

 מאפייני הפריטים בפורטל 

 אפשרויות השיתוף בפורטל 

 בוצותניהול פריטים באמצעות ק 

 

  יצירתWeb Maps 

 הגדרת מטרת ה-Web Map 

  תהליך רגיל ליצירתWeb Map 

 שיתוף ושימוש ב-Web Maps 

 

  יצירת אפליקציותWeb 

  מה זהWeb App? 

 גישות לפיתוח והתאמת אפליקציות 

 שימוש באפליקציות הניתנות להתאמה 

  יצירתStory Map 

 

 ניםיתוח נתונ 

  נתוניםהכרת כלי ניתוח 

 בחירת כלי הניתוח המתאים 

 ניתוח נתונים ושיתוף תוצאות הניתוח 
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 שימוש במערכות ארגוניות 

 ArcGIS Maps for Office 

  יצירת מפות באקסל באמצעותArcGIS Maps for Office 

  באמצעות ניתוח נתונים באקסלArcGIS Maps for Office 

 

 איסוף נתונים בשטח 

  שימוש באפליקציותArcGIS בשטח 

 הכנת נתונים לשטח 

 איסוף נתונים בשטח 

 

 ניטור ובקרה על נתונים בשטח 

 שימוש ב-Operations Dashboard Operation View 

  יצירתOperation View 
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