Workshop de ArcGIS Online Avançado
1 dia – 8 horas - Presencial

Descrição
A plataforma ArcGIS oferece uma vasta colecção de recursos SIG, incluindo a Cloud da Esri – o ArcGIS Online.
Disponibiliza várias ferramentas de desenvolvimento bastante interessantes e que podem ser facilmente
implementadas e utilizadas gratuitamente, sem necessidade de grandes conhecimentos de programação. Neste
workshop pretende-se aprofundar algumas das várias formas de utilizar os recursos do portal ArcGIS.com e da
subscrição de ArcGIS Online para Organizações.

A quem se destina
O workshop destina-se a qualquer pessoa interessada em aprofundar os conhecimentos na criação e partilha de
conteúdos e funcionalidades SIG online, utilizando as capacidades avançadas do ArcGIS Online.

Objectivos
Após conclusão deste curso, será capaz de:
•

Explorar a configuração e utilização avançada do ArcGIS.com

•

Utilizar o Esri Maps for Office

•

Utilizar templates de aplicações web

•

Utilizar serviços alojados e serviços prontos a utilizar a partir do ArcMap

•

Utilizar o Operations Dashboard for ArcGIS, Web AppBuilder, Collector for ArcGIS e Survey123

Metodologias da Formação
Sessões com exposição teórica dinâmica intercalada com exercícios práticos para cada módulo.

Recursos Pedagógicos
•

Powerpoint

•

Flip-chart

•

Exercícios práticos

Conteúdos
•

Configurar papéis, convidar utilizadores, criar grupos

•

Ready-To-Use Services e Hosted Services

•

Publicação de Serviços para o ArcGIS Online

•

Operations Dashboard

•

Collector for ArcGIS

•

Configuração de aplicações com Web AppBuilder

•

ArcGIS Maps for Office

•

Survey 123

Software
Este curso está concebido para funcionar com o seguinte software:
•

ArcGIS Online

•

Microsoft Office (Excel)

•

Esri Maps for Office

•

ArcGIS for Desktop

•

Operations Dashboard for ArcGIS

•

Collector for ArcGIS

Pré Requisitos
Os formandos deverão apenas saber utilizar software em ambiente Windows e já possuírem algum conhecimento
básico na utilização do ArcGIS Online. Não é requisito ter conhecimentos ou formação em SIG.

