Tools, tips, tricks: projecttemplates in
ArcGIS Pro
Wie de overstap heeft gemaakt van ArcMap naar ArcGIS Pro weet dat het wel even wennen is.
Naast het feit dat het even zoeken is naar de knoppen, wordt er nu ook met projecten gewerkt in
plaats van kaarten. Elk project heeft zijn eigen connecties, symbolen, lay-outs, enzovoorts. Dat
hoeft niet elke keer toegevoegd te worden, een projecttemplate kan daarmee helpen. Hoe werkt
dit? In deze Tools, Tips & Tricks: projecttemplates in ArcGIS Pro.

Wat is het?
Projecttemplates (.aptx) zijn, zoals de naam al aangeeft, templates van en voor projecten. In een
projecttemplate worden alle connecties, symbolen, lay-outs, ribbon content, en nog veel meer
opgeslagen, om bij een volgend project direct te gebruiken.

Hoe het werkt
Een projecttemplate is te maken vanaf een bestaand project waarin je al je connecties (en andere
zaken) al ingesteld hebt. Let er wel op dat de data in de kaart ook opgeslagen wordt in de template.
Natuurlijk kan je ook vanaf een leeg project een template maken. Je moet dan wel eerst het project zo
instellen dat die voldoet voor je template.
In het onderstaande voorbeeld staat een project die speciaal is gemaakt voor het creëren van een
projecttemplate. De benodigde kaarten (2D en 3D), lay-outs, GIS-servers, folders en styles staan erin.
Ook zijn de meest gebruikte tools toegevoegd aan de ribbon op het Analysis-tabblad. De gekozen
basiskaarten worden ook opgeslagen.

Ga naar Share, projecttemplate om het project als template in te pakken.

Een template kan lokaal of op ArcGIS Online worden opgeslagen. Je kan zelf bepalen waar je het
template opslaat. Wanneer je de template opslaat in de templates-folder van ArcGIS Pro, wordt de
template direct getoond bij het aanmaken van een nieuw project.

Extra tip
Deel je template met je collega’s via ArcGIS Online of een netwerkfolder.
Een template kan je maken met alle licentieniveaus van ArcGIS Desktop.

Aanvullende informatie
Heeft u vragen? Of heeft u nog een tip voor een tool? E-mail naar contact@esri.nl.
Het is mogelijk om een training te volgen, ga daarvoor naar het complete opleidingsaanbod.

