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AGENDA PLAN - 4X

Inhoud

• Versmelten (layer blending) en symbologie

• Bewerken

• Groepslagen

Map Viewer

• Dashboards

• Instant Apps

• Update Experience Builder

Apps



AGENDA PLAN - 4X

Inhoud

• Item pagina

• Items in groepen

• Raster functie editor

Items Beheer

• Rechten en categorieën

• Gebruik externe apps

• Rapportages



TITLE ONLY

ArcGIS Online

• Software-as-a-Service,

• Toegang tot de Levende Atlas

• Krachtige visualisaties voor

• op het web

• Informatie delen met groepen, 

organisatie of iedereen



TITLE ONLY (BACKGROUND S)

Geografische
infrastructuur

Content Mensen

Portaal
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Map Viewer

• Versmelting (layer blending) en effecten

• Volgorde van features bepalen

• Meer mogelijkheden in symbologie, zoals stromen

• Meer muteer-mogelijkheden: snapping en bewerkingen paneel, ook schetsen

• Je kunt slimme formulieren (smart forms) maken om het editen te ondersteunen in de map viewer. 

• Groepslagen die genest zijn



Map Viewer en Apps
Visualisatie, versmelting 
en Arcade
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Apps

• Meer mogelijkheden in ArcGIS Dashboards: data downloaden, tabel element

• Instant Apps

→Vernieuwd: Chart Viewer, Aftellen, Schuifknop, Portfolio

→Nieuw uit Beta: Presentatie

• Nieuws over de Experience builder



Instant apps en
Dashboards
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Items

• Item pagina’s van webmaps tonen nu meer informatie over de gebruikte lagen.

• Er is nu de mogelijkheid om belangrijke content uit jouw groep eruit te laten springen. 
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Rasters

• Eigenaars van hosted tiled imagery lagen kunnen een export maken naar Tile Package.

• Bij het publiceren van hosted tiled imagery vanuit het JPEG format, dan wordt automatisch 
de WMTS ingang geactiveerd. 

• Je kunt nu de raster functie editor openen vanuit de item pagina van een raster functie. 



Items en badges
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Beheer

• Beheerders kunnen andere leden in staat stellen om hun eigen content over te dragen aan 
andere leden van de organisatie. 

• Beheerders kunnen verder onderscheid maken tussen accounts door middel van 
categorieën. 

• Op het vlak van beveiliging kunnen beheerders nu bepalen dat leden enkel toegang hebben 
tot gecontroleerde externe apps. Daarnaast kan zelfs de toegang tot Beta apps van Esri 
worden beperkt. 
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Beheer

• Rapportages zijn toegevoegd als een administratieve tool die kan helpen bij het inzicht in het 
portaal. 

• Esri adviseert beheerders om de raster basiskaarten in WGS84 (met uitzondering van 
imagery en hoogte) te verwijderen uit basiskaartgroepen, omdat deze niet meer worden 
geactualiseerd. 



Settings en reports
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Kennismanagement

• Hoe blijf ik op de hoogte en hoe ontwikkel ik mijn vaardigheden?

• Hou de blogs van Esri in de gaten: https://www.esri.com/arcgis-blog/arcgis-online/

→ Gebruik van Arcade in clusterpop-ups: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-
online/mapping/summarize-and-explore-point-clusters-with-arcade-in-popups/

→ What’s new: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/announcements/whats-new-arcgis-online-
march-2022

• Kijk eens naar Opleidingen bij Esri 
Nederland: https://opleidingen.esri.nl/trainingen/?keyword=&filter%5Bcourse_product%5D%5B%5D=78#overview

https://www.esri.com/arcgis-blog/arcgis-online/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/mapping/summarize-and-explore-point-clusters-with-arcade-in-popups/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-online/announcements/whats-new-arcgis-online-march-2022
https://opleidingen.esri.nl/trainingen/?keyword=&filter%5Bcourse_product%5D%5B%5D=78#overview
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Wrap up

Map Viewer Apps Items Beheer


