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Vad är ArcGIS.com?  

ArcGIS.com är en webbplats ESRI Inc. tillhandahåller där du kostnadsfritt kan 

arbeta med kartor och geografisk information. På webbplatsen kan du skapa kartor, 

hitta kartor och webbaserade kartapplikationer. Du kan även dela dina kartor och 

applikationer med andra. För att använda publicerade kartor och applikationer 

behöver du ingen ArcGIS Desktop eller serverprogramvara, all funktionalitet nås via 

en webbläsare.  

 

På ArcGIS.com hittar du bland annat: 

 Ett galleri med publicerade kartor och applikationer från andra medlemmar i 

ArGIS.com 

 Verktyg för att arbeta med geografisk information 

 En personlig arbetsyta där du lagrar ditt eget ArcGIS.com-innehåll 

 ArcGIS Explorer Online – en applikation för utforskning och presentation av 

kartor  

 

Publicerade kartor och 
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Online 
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Innehåll från Esri  

Esri har delat ut baskartor, operationella lager, nischad data och verktyg. Alla dessa 

kartor och verktyg finns tillgängliga för dig att öppna och använda i din webbläsare, 

mobila enhet, webbapplikation eller ArcGIS Desktop. För att snabbt hitta innehåll 

från Esri, lägg bara till Esri i din sökning. Till exempel, för att hitta bild-data från Esri, 

sök på Esri Imagery. 

 

Galleri  

I galleriet kan du titta på utvalda kartor, webbapplikationer och mobila applikationer 

publicerade av andra ArcGIS.com användare. Redaktionen på ArcGIS.com väljer ut 

innehåll i galleriet som visar på viktig, populär och aktuell information och kartografi. 

Allt material i galleriet är fritt tillgängligt för dig att använda i ditt arbete. 
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Sökmotor 

ArcGIS.com har en kraftfull sökmotor som snabbt hjälper dig att hitta de kartor och 

applikationer du behöver i ditt arbete. Sökresultat presenteras överskådligt och med 

information som hjälper dig att avgöra dess relevans och användbarhet. Du ges 

möjlighet att öppna sökresultat i den applikation du vill använda – till exempel ges du 

möjlighet att öppna en webbkarta i ArcGIS.com viewer, ArcGIS Explorer Online eller 

ArcGIS for Desktop. 

 

Map  

Med ArcGIS.com map viewer kan du bygga interaktiva kartor och dela dessa med 

andra. Välj en baskarta, ett initialt extent och lägg på ett eller flera operationella 

lager. Operationella lager kan komma från ArcGIS.com, den öppna webben, ArcGIS 

Sök efter kartor, applikationer, 

verktyg eller grupper 

Hitta objekt 

relaterade till din 

sökning 

Välj hur du vill öppna 

dina sökresultat 

Läs detaljerad 

information om dina 

sökresultat 
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Servers eller grupper du är medlem i. Du kan lägga till ”map notes” i form av popup-

rutor med information om geodataobjekt i din karta. När du är klar med din karta kan 

du spara den i din egen arbetsarea i ArcGIS.com och därifrån dela ut den till andra. 

En sparad karta kan du självklart öppna igen och editera när du vill. Du kan också 

öppna dina kartor i andra ArcGIS-klienter som till exempel ArcGIS for iOS, ArcGIS 

Explorer Online och ArcGIS for Desktop. Dessa klienter erbjuder olika former av 

utökad funktionalitet; till exempel innehåller ArcGIS for iOS ett mätverktyg och i 

ArcGIS Explorer Online kan du skapa interaktiva kartpresentationer. 

 

 

My Content  

Som inloggad medlem i ArcGIS.com kan du spara dina kartor och dela ut dem. Du 

kan också lägga till referenser till egna applikationer och ArcGIS Server tjänster du 

har tillgång till samt ladda upp ArcGIS Desktop-filer. Allt material sparas i din egen 

arbetsarea och nås via ”My Content”.  

Lägg till 
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Groups  

Som medlem i grupper kan du samarbeta med andra ArcGIS-användare. Du kan gå 

med i befintliga grupper eller skapa egna för att dela allmän eller projektspecifik 

geografisk information. Till exempel skulle du kunna gå med i en grupp för 

fastighetsutveckling i syfte att ta del av eller delge ”best-practices” kring hur 

geografisk information behandlas i olika faser som projektering, produktion och 

förvaltning. 

Lägg till kartor, applikationer 

eller ArcGIS-filer Du väljer hur du vill 

dela ut ditt innehåll 
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Komma igång 

För att komma igång med ArcGIS.com öppnar du helt enkelt din webbläsare och 

går till adressen http://www.arcgis.com. Du kan navigera i galleriet, söka efter och 

använda kartor och applikationer som ESRI och andra användare publicerat och du 

kan skapa egna kartor. För att kunna spara och dela ut dina kartor och applikationer 

till andra användare måste du registrera ett användarkonto hos ArcGIS.com. För att 

lära dig mer, läs vidare på getting started.  

 

http://www.arcgis.com/
http://help.arcgis.com/en/arcgisonline/help/010q/010q0000003p000000.htm
http://help.arcgis.com/en/arcgisonline/help/010q/010q0000000p000000.htm

