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Descrição
Este curso apresenta mapas da web, aplicativos e outros conteúdos autorizados que podem estar
disponíveis através do seu site organizacional do ArcGIS Online. Você aprenderá como descobrir, usar, criar
e compartilhar conteúdo que infunde projetos com contexto geográfico, inteligência comercial adicional e
impacto visual. Os conceitos do curso também se aplicam aos portais ArcGIS Enterprise.

Quem deve participar
Profissionais GIS que queiram compartilhar seus dados proprietários. Pessoas que queiram criar e
compartilhar conteúdo geográfico e compartilhá-lo.

Objetivos
Após completar este curso, você será capaz de:
•
•
•
•

Encontrar conteúdo em um site organizacional do ArcGIS Online que atenda às necessidades do seu
projeto.
Criar e configure mapas da web e aplicativos da web.
Usar mapas da web em aplicativos do Microsoft Office.
Compartilhar mapas e outros conteúdos em seu site organizacional do ArcGIS Online.

Requisitos de Software
Os softwares a seguir serão utilizados durante as aulas:
•
•

ArcGIS Online
ArcGIS Maps for Office

Introdução ao curso
•
•
•
•
•

Introdução
Objetivos do curso
Instalação dos dados do curso
Ícones usados nesta carteira de trabalho
Entendendo a plataforma ArcGIS
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1. Usando ArcGIS Online
• ArcGIS para informações geográficas
• Organizações Online ArcGIS
• A estrutura de uma organização
• Compartilhamento no ArcGIS Online
• Identificando tipos de conteúdo
• Examine itens na revisão da aula
• Respostas às perguntas da Lição 1
2. Trabalhando com mapas web
•
•
•
•
•

Introdução de aulas
Componentes de um mapa web
Fontes de dados do mapa
Conteúdo autoritário para mapas
Fazendo um mapa web

Exercício 2A: Crie um mapa web
• Faça login em uma organização online arcgis Exibir camadas
• Crie um mapa
• Salve o mapa
• Adicionar camada de mapa adicional
• Alterando a aparência da camada do mapa
Exercício 2B: Atualize a aparência de um mapa
• Atualize uma camada
• Escolha um roteiro de base
• Adicione um filtro
• Configurar rótulos
• Personalize o conteúdo pop-up
• Revisão do fluxo de trabalho
• Respostas às perguntas da Lição 2

3. Apresentando informações com aplicativos web
•
•
•
•

Introdução de aulas
Benefícios de aplicativos web
Exemplos de aplicativos web
Como você pode usar aplicativos web? Criação de aplicativos web

Exercício 3: Crie um aplicativo web Veja seus itens de conteúdo
• Crie um aplicativo a partir de um modelo
• Atualizar configurações de configuração do aplicativo
• Lançar aplicativo e compartilhar
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•
•

Revisão de aulas
Respostas às perguntas da Lição 3

4. Compartilhamento usando ArcGIS Maps for Office
•
•
•

Introdução de aulas
Benefícios de fazer mapas no Microsoft Office
Criando um mapa no Excel

Exercício 4A: Faça um mapa no Excel
• Abra uma planilha
• Crie uma tabela
• Mapear células
• Filtrar os dados da planilha
• Adicionar outra camada de mapa
• Executar análise
• Adicionando um mapa no PowerPoint
Exercício 4B: Adicione um mapa a uma apresentação do PowerPoint
• Faça login no ArcGIS Online do PowerPoint
• Pesquisar conteúdo
• Insira um mapa
• Mostrar interatividade em uma apresentação de slides
• Revisão de aulas
5. Acesso a membros da organização
•
•
•
•
•
•

Introdução de aulas
Componentes do acesso ao membro
Funções e privilégios online da ArcGIS
Escolher papéis para fornecer privilégios
Revisão de aulas
Respostas para perguntas da Lição 5
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