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Bädda in ett ArcGIS Online Kartgalleri på en webbsida 

Ni har satt ihop ett galleri av er organisations officiella kartor på ArcGIS Online och nu vill ni 

dela dem publikt.  

Det går naturligtvis att presentera dem på er ArcGIS online-hemsida men ett alternativ är 

att bädda in dem på er organisations hemsida, blogg eller annan webbsida. Detta ger er 

mer flexibilitet att presentera ert innehåll på flera ställen. Innehållet som visas i galleriet 

kommer från medlemmarna i en grupp på ArcGIS online. 

Följ dessa sju steg för att bädda in ert kartgalleri: 

Steg 1: Logga in på din ArcGIS Online-organisation, gå till Grupp-fliken och välj den grupp 

som ska representera arbetet. Tryck på Redigera-knappen och kolla under Status att din 

grupp är publik. Om den inte är publik ska du kontakta ägaren av gruppen för att göra den 

publik. Om gruppen redan är publik kan du bara välja Avbryt längst ned på sidan.  
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Steg 2: På sidan med Gruppdetaljer, klicka på DELA 

Steg 3: Klicka på Bädda in på webbplats. För att kunna göra det måste er ArcGIS Online-

webbplats vara inställd för att tillåta medlemmar att dela innehåll utanför er organisation. 

Din ArcGIS Online-administratör kan bekräfta att dessa inställningar är gjorda för er 

webbplats. 

 

Steg 4: Välj en layout för gruppens innehåll. Det finns sex olika val att göra för hur man vill 

visa webbkartan. 

Steg 5: Välj hur du vill visa webbkartan, det finns tre alternativ. 
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Steg 6: Markera och kopiera HTML-koden som skapats.  

Steg 7: Klistra in koden på din webbsida på det ställe där du vill att gruppinnehållet ska 

visas. 

Tips för att centrera ett kartgalleri på en webbsida finns på denna blogg på GeoNet, Esris 

community. 

 

https://geonet.esri.com/blogs/bernszukalski/2014/07/24/tip-for-centering-a-map-gallery-in-a-web-page

