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* ArcGIS Field Maps introducerades november 2020 och 
ersätter fullt ut ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer och 
ArcGIS Tracker, samt erbjuder ytterligare funktionalitet.

** All funktionalitet i ArcGIS Navigator och ArcGIS 
Workforce kommer över tid integreras helt i ArcGIS Field 
Maps, vilken då också ersätter de båda apparna.

App Användningsområden Så funkar det

ArcGIS Field Maps*

För all typ av datainsamling i fält, 
online eller offline. Gör minnes-
anteckningar direkt i kartan. Spåra 
rörelse i fält.

Markera på en karta vilken data du 
vill samla in, redigera eller notera. 
Slå på spårningsfunktionen när du vill 
registrera din rörelse.

ArcGIS Navigator**

För verksamheter som behöver 
navigera efter egna vägar, så som i 
skogen eller på flygplatser.

Skapa väghänvisningar precis som du 
är van vid men efter vägar som inte 
alltid finns i det vanliga vägnätet.

ArcGIS QuickCapture

När datainsamling behöver ske i farten 
eller när den är väldigt enkel.

Klicka på stora, tydliga knappar med 
olika förval, eller klicka på en knapp 
för att fota och samla in data på det 
viset.

ArcGIS Survey123

All typ av datainsamling i fält, där 
insamling via formulär och olika förval 
är att föredra.

Fyll i eller redigera data i ett digitalt 
formulär. Minimerar risken att data fylls 
i felaktigt.

ArcGIS Workforce**

Arbetsfördelning och registrering i 
mobilen. Bra när datainsamling sker i 
team eller projekt där samsyn behövs 
om vem som gör vad.

Se vilka uppgifter du har blivit tilldelad 
och markera när du är klar. Skapa ny 
arbetsorder direkt ute i fält och fördela 
till dig själv.

ArcGIS Dashboards

Få en aktuell lägesbild via en interaktiv 
dashboard. Kombinera kartvyer med 
grafer, diagram, tabeller och annan 
data.

Data från flera håll flödar in till en 
översiktlig dashboard och uppdateras 
i realtid eller utifrån behov.

ArcGIS Drone2Map

Omvandla drönarbilder till 
professionella data för vidare 
visualisering och analys. Producera 
kartor i 2D och 3D. 

Kontrollera direkt i fält att du fått de 
drönarbilder du behöver. Förädla 
vidare när du är tillbaka på kontoret. 

SiteScan for ArcGIS

När du vill hantera hela arbetet med 
drönare och drönarflottor i ett och 
samma flöde, utan att tumma på 
kvalitet eller prestanda.

Planera drönarflygningar och samla in 
data. Processa obegränsade mängder 
drönardata i 2D och 3D i en skalbar 
molnmiljö. Analysera och dela vidare.
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