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1. Explorare ArcGIS Online 
Ne bucurăm că ați hotărât să începeți să folosiți ArcGIS Online pentru organizația dvs. 
Dacă aveți puțină experiență cu GIS sau chiar deloc, nu este nicio problemă – acum 
este momentul potrivit să începeți cu softul de mapare și analiză bazat pe cloud de la 
Esri. ArcGIS Online vă permite să conectați oameni, locuri și date. Creați hărți 
interactive pentru a vizualiza și explora datele dvs. Instrumente puternice de analiză 
vă ajută să descoperiți și să rafinați povestea datelor dvs. Partajați hărți interesante 
care spun povestea acelor date și influențează schimbarea. 

Înainte să configurați ArcGIS Online, treceți prin câteva tutoriale practice și rapide 
care vă vor ajuta să înțelegeți elementele fundamentale despre cartografiere și 
analiză. 

Tutorialele vă arată cum să efectuați următoarele: 

• Explorați o hartă. Vedeți persoanele care au plecat, unde s-au dus și cine a 
rămas după uraganul Harvey.  [10 minute] 

• Noțiuni de bază despre ArcGIS Online. Creați și partajați o hartă de evacuare 
pentru a vă pregăti pentru un uragan care se apropie. [45 de minute] 

• Partajați o hartă. Partajați-vă harta facilităților de agrement. [20 de minute] 

• Faceți o hartă cu duratele deplasării pe jos. Utilizați analiza spațială pentru a 
afla unde vă puteți deplasa pe jos în 20 de minute. [15 minute] 

• Creați o scenă. Faceți o scenă 3D pentru a ilustra un plan al consiliului local. 
[20 de minute] 

Începeți exercițiile de cartografiere și analiză 

  

https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-online/
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2. Activare abonament 
Când cumpărați un abonament pentru ArcGIS Online, vă puteți configura site-ul într-
un mod potrivit pentru organizația dvs. De exemplu, puteți să setați politicile de 
securitate și partajare, să alocați privilegii și credite membrilor pe baza activității pe 
care trebuie să o desfășoare și să configurați pagina principală și galeria pentru a 
reflecta marca dvs. De asemenea, puteți integra sistemul organizației dvs. pentru 
gestionarea identității. 

Componentele principale 

Un abonament la ArcGIS Online este compus din următoarele componente 
principale: 

Pagina principală – Pagina principală va genera prima impresie a mai multor 
persoane despre site-ul dvs. web. Includeți un banner atrăgător și propriul logo, 
prezentați cele mai bune hărți și aplicații și puneți la dispoziție descrieri, linkuri sau 
resurse pentru a ajuta oamenii să profite la maximum de site-ul dvs.  

Grupuri – Grupurile reprezintă o modalitate de a organiza membrii și conținutul în 
jurul anumitor proiecte, fluxuri de lucru și inițiative. Puteți configura grupuri pentru a 
permite accesul la anumite elemente în funcție de structura organizațională. 
Grupurile permit și colaborarea între membrii unor alte organizații.  

Membri – Adăugați noi utilizatori la ArcGIS Online invitându-i să se alăture sau 
adăugându-i direct. Puteți adăuga membri în bloc sau unul câte unul. Le puteți 
configura conturi, le puteți permite să-și creeze propriile conturi sau puteți utiliza 
sistemul dvs. de autentificare specific organizației. 

Conținut – Conținutul ArcGIS Online include hărți, aplicații și straturi tematice. De 
asemenea, oferă resurse pentru a stoca, clasifica, edita și partaja eficient ceea ce ați 
creat. 

Aceste componente principale funcționează împreună pentru a oferi o experiență cu 
ArcGIS Online care să corespundă cerințelor organizației dvs.    

 



 
Copyright © 2022 Esri. Toate drepturile rezervate.  5 

 

Sfaturi 

Va trebui să stabiliți următoarele lucruri când configurați pentru prima dată ArcGIS 
Online: 

Un nume pentru site-ul dvs. web ArcGIS Online – Numele organizației este ceea ce 
apare pe banner pe pagina principală. Este indicat să optați pentru un nume distinct 
și precis care să vă reprezinte organizația sau scopul site-ului dvs. ArcGIS Online. 

Un nume scurt – Numele scurt apare în linkul URL către site-ul dvs. ArcGIS Online (de 
exemplu, nume-org.maps.arcgis.com). Analizați cu atenție numele pe care doriți să-l 
utilizați. Puteți să-l schimbați mai târziu, dar este posibil să fie necesar să actualizați 
manual adresele URL ale conținutului de pe site. 

Contact administrativ – Luați în considerare posibilitatea de a avea câțiva 
administratori ca puncte de contact. Acești administratori şi adresele lor de e-mail 
sunt menţionate în e-mail-uri automate trimise de pe ArcGIS Online atunci când 
membrii solicită o resetare de parolă, ajutor pentru numele de utilizator, modificări 
ale conturilor sau semnalează alte probleme legate de alocarea de credite pentru 
contul lor. De asemenea, contactele primesc notificări prin e-mail despre abonament.  

Aflați cum să vă activați abonamentul 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm
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3. Configurarea paginii principale 
Începeți să configurați ArcGIS Online pentru a satisface nevoile organizației dvs. De 
exemplu, puteți specifica dacă membrii pot căuta și partaja conținut în afara 
organizației. O parte din configurare se efectuează în timpul activării abonamentului—
de exemplu, setarea URL-ului organizaţiei. Pentru început, concentrați-vă asupra 
aspectului paginii principale și asupra setărilor de securitate ale site-ului. 

Personalizați aspectul 

Gândiți-vă la brandul dvs. și la cum să-l reprezentați cel mai bine pe site. Iată câteva 
recomandări pentru crearea unei pagini principale eficiente: 

• Asigurați-vă că pagina principală are un aspect profesional și este bine 
organizată. Utilizați un banner și un logo personalizat și furnizați informații 
despre scopul site-ului. 

• Prezentați cele mai bune hărți și aplicații cu rol de conținut recomandat pe 
pagina principală.  

Aflați cum să vă configurați pagina principală 

Consideraţii despre securitate 

ArcGIS Online este un site sigur, de încredere și flexibil. Puteți configura 
confidențialitatea și controalele de securitate care sunt relevante pentru organizația 
dvs. De exemplu, puteți configura politica privind parolele, inclusiv cerințele privind 
lungimea, complexitatea și istoricul parolei. Puteți alege să permiteți membrilor să 
partajeze conținut în afara organizației sau să permiteți doar partajarea în cadrul 
organizației. De asemenea, puteți configura date de autentificare specifice 
organizației și autentificarea multi-factor. 

Vă recomandăm să permiteți accesul la ArcGIS Online, la date și la toate celelalte 
elemente de valoare numai prin HTTPS. Acest lucru vă ajută să vă protejați informațiile. 

Aflați cum să vă configurați politicile de securitate 

De asemenea, puteți să consultați ArcGIS Trust Center pentru detalii suplimentare 
despre securitate, confidențialitate și conformitate. 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-home.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm
https://doc.arcgis.com/en/trust/
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4. Crearea grupurilor 
Grupurile creează o structură pentru organizația dvs. și reprezintă o modalitate de a 
organiza elementele pe care doriți să le partajați cu membrii organizației dvs. și cu 
publicul. Puteți configura grupuri exclusiv private sau pe bază de invitație sau grupuri 
publice, disponibile pentru toată lumea. Cu puțină planificare, puteți utiliza grupurile 
ca instrument pentru a vă susține fluxurile de lucru și pentru a partaja conținutul 
finalizat cu publicul vizat. De exemplu, puteți crea un grup de lucru și un grup de 
difuzare pentru articole legate de un proiect. Grupul de lucru poate fi un grup privat, 
folosit pentru partajarea proiectelor în desfășurare. Grupul de difuzare poate fi un 
grup public utilizat pentru partajarea conținutului finalizat cu toată lumea. 

De asemenea, puteți utiliza grupurile pentru a prezenta conţinut în pagina principală 
şi în galerie şi pentru a crea galerii personalizate pentru hărţi de fundal şi aplicaţii. 

Crearea grupurilor atunci când vă configurați organizația vă permite să organizați 
membri și conținut în grupuri pe măsură ce le adăugați. 

Aflați cum puteți crea grupuri 

Colaborări 

Colaborările reprezintă relații de încredere care permit organizațiilor să lucreze 
împreună la conținut, prin intermediul grupurilor. Colaborările în parteneriat și cele 
distribuite oferă metode diferite de partajare a hărților, aplicațiilor, straturilor 
tematice, și altele, împreună cu organizația. 

Aflați mai multe despre colaborări 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/create-groups.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/understand-collaborations.htm
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5. Adăugarea membrilor 
ArcGIS Online are un sistem flexibil de adăugare a membrilor la organizația dvs. 
Puteți adăuga membri în mod automat sau îi puteți invita să se alăture organizației 
dvs. Puteţi adăuga și invita membri pe rând sau puteţi încărca un fișier și să adăugați 
și invitaţi membri în bloc. Puteți să activați sistemul de autentificare existent specific 
organizației, să configurați chiar dvs. conturile membrilor sau să le permiteți 
membrilor să își creeze propriile conturi. Ca parte a procesului de invitație, desemnați 
și tipurile și rolurile utilizatorilor și alocați membri grupurilor pe care le-ați creat.  

Aflați cum puteți adăuga membri 

Bune practici 

Mai jos sunt câteva bune practici pentru adăugarea membrilor. Cele mai multe pot fi 
efectuate ca parte a procesului de invitație. 

• Configurați datele de autentificare specifice organizației—Dacă puteți 
folosi un sistem de autentificare specific organizației, cum ar fi Okta sau 
Google Workspace, adăugați membri cu ajutorul datelor lor de 
autentificare SAML sau OpenID Connect. Acest lucru permite membrilor să 
se autentifice în ArcGIS Online cu datele lor actuale de autentificare în loc 
să creeze conturi ArcGIS noi.   
Aflați cum puteți configura datele de autentificare 

• Alocați tipuri de utilizator – Tipurile de utilizator determină privilegiile și 
aplicațiile pe care le puteți oferi membrilor. Există o varietate de tipuri de 
utilizator care se potrivesc cu modul de lucru al echipei dvs. Alocați tipuri 
de utilizator în funcție de nevoile și de cerințele membrilor. De exemplu, 
Creatorii au acces la toate capacitățile ArcGIS Online și la cea mai mare 
parte a aplicațiilor, în timp ce Privitorii pot vizualiza numai articole care le 
sunt partajate și au acces la un set restrâns de aplicații.  
Aflați mai multe despre tipurile de utilizatori 

• Selectați roluri—Luați în considerare privilegiile de care are nevoie fiecare 
membru. Puteți aloca privilegii prin intermediul unui rol personalizat sau 
puteți crea roluri personalizate pe baza privilegiilor specifice pe care doriți 
să le aibă rolul respectiv. Fiecare abonament trebuie să aibă cel puțin un 
administrator.  
Aflați cum puteți configura roluri personalizate 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/invite-users.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm#ESRI_SECTION1_7309D2404B79434589AEA9BEDF3120A8
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/roles.htm#USER_TYPES
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-roles.htm
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• Adăugați automat membri în grupuri–Specificați grupurile la care doriți ca 
membrii să se alăture. Membrii sunt adăugați în mod automat fără să fie 
nevoie să solicitați calitatea de membru sau să acceptați o invitație.  
Aflați cum puteți adăuga membri în grupuri 

• Alocați un buget de credite–Puteți gestiona utilizarea creditelor de către 
membri prin stabilirea unui număr specificat de credite pe care un membru 
le poate utiliza pentru serviciile și instrumentele disponibile pentru 
achiziționare, precum analiza spațială.   
Aflați cum puteți aloca bugete de credite 

• Gestionați accesul la Esri–Permiteți accesul la Esri membrilor care trebuie 
să utilizeze alte resurse web, precum asistență, instruire și forumuri sau să 
gestioneze comunicațiile prin e-mail din Esri.  
Aflați cum puteți activa accesul la Esri 

• Administrați licențele suplimentare–Fiecare tip de utilizator include 
accesul la anumite aplicații. Anumite aplicații nu sunt incluse împreună cu 
un tip de utilizator atribuit. Acestor aplicații li se poate acorda o licență și 
pot fi atribuite, dacă este necesar, anumitor membri, ca licențe 
suplimentare.  
Aflați cum puteți gestiona licențe  

• Clasificați membri—configurați categorii ierarhice pentru organizarea și 
filtrarea membrilor din organizația dvs. conform caracteristicilor, cum ar fi 
departamentul, locația și expertiza.  
Aflați cum să vă configurați categoriile de membri 

 

 

   

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/own-groups.htm#ESRI_SECTION1_D7599325DDF54503B8F4E1134E7487DC
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_E36DC11579664B8C88DE0C69F516927F
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_7CE845E428034AE8A40EF8C1085E2A23
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-licenses.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-members.htm#ESRI_SECTION1_91337F478F8542D9A6D2F1A7B65E0AFF
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6. Crearea conținutului 
ArcGIS Online include tot ceea ce aveți nevoie pentru a crea și partaja hărți, scene, 
aplicații, agende și straturi tematice. Puteți adăuga conținut existent, cum ar fi foi de 
calcul și servicii ArcGIS Server, și puteți crea conținut nou, cum ar fi hărți, aplicații și 
straturi tematice găzduite pe web.  

Luați în considerare modul în care va fi utilizat conținutul dvs. și optimizați-l pentru 
cea mai bună experiență. De exemplu, îmbunătățiți straturile tematice cu 
transparența adecvată, scări gradate și etichete; configurați ferestrele pop-up din 
hărțile dvs. și creați mai multe moduri de vizualizare pentru straturile tematice de 
obiecte spațiale cu proprietăți diferite de acces și de editare.  

Includeți detalii complete, astfel încât elementul să fie ușor de găsit și de utilizat. 
Desemnați elementele reprezentative atunci când doriți să le promovați ca fiind 
fiabile și stimulați apariția acestora în rezultatele căutării. Configurați categorii de 
conținut pentru organizația și grupurile dvs., astfel încât conținutul să fie ușor de găsit. 

Sfaturi 

• Crearea unei hărți este la fel de simplă precum combinarea unei hărți 
fundal cu datele dvs. Puteți aplica valori implicite inteligente pentru a 
schimba rapid stilul hărții.  
Aflați cum puteți crea hărți 

• ArcGIS Online include o mare varietate de șabloane și widget-uri pentru a 
vă ajuta să creați aplicații web țintite.  
Aflați cum puteți crea aplicații 

• Puteți alege dintre mai multe șabloane pentru a crea straturi tematice pe 
care să le utilizați în hărțile și aplicațiile dvs. în vederea colectării de date.  
Aflați cum puteți crea straturi tematice de obiecte spațiale 

• Când vă salvați sau adăugați conținutul în ArcGIS Online, este stocat ca 
element în Resursele mele, unde vă puteți căuta toate elementele sau răsfoi 
după filtre, precum tipul de element și data.  
Aflați cum puteți adăuga elemente 

• Tot conținutul are o pagină de element asociată pentru detalii 
suplimentare. De asemenea, puteți modifica setările de element și accesa 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started-with-maps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/get-started/get-started-with-apps.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/publish-features.htm#ESRI_SECTION1_809F1266856546EF9E6D2CEF3816FD7D
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/add-items.htm
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mai multe opțiuni pentru interacționarea cu elementul.  
Aflați cum puteți utiliza paginile cu elemente 

• Puteți utiliza categoriile de conținut pentru a organiza conținutul grupului și 
conținutul la nivelul organizației dvs.  
Aflați cum să vă configurați categoriile de conținut 

• După ce ați adăugat conținut, îl puteți partaja cu cei din grupuri, cu 
organizația sau cu toată lumea.  
Aflați cum puteți partaja conținut 

• Dacă harta dvs. este preluată de site-uri de socializare și este vizualizată de 
mii sau milioane de utilizatori simultan, veți dori ca harta să se încarce cât 
mai repede posibil. 
Aflați cum puteți optimiza hărți pentru o cerere ridicată 

 

 

  

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/manage-data/item-details.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/manage-items.htm#ESRI_SECTION1_6EE6EAA55E494C0A9E8391555E7D54F3
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/share-maps/share-items.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/best-practices-layers.htm
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7. Aflați mai multe 
În calitate de administrator, sunteți responsabil pentru configurarea  ArcGIS Online. 
Este la fel de importantă întreținerea membrilor, elementelor și a grupurilor astfel 
încât să vă păstrați organizația în ordine și actualizată. Resursele din această secțiune 
vă pot ajuta cu aceste sarcini de întreținere. De asemenea, vă ajută să aflați mai multe 
despre ArcGIS Online. 

Monitorizarea activității 

Accesați măsurători ale activității și rapoarte de utilizare în timp real pentru a ajuta la 
monitorizarea conținutului și a membrilor. Rapoartele despre elemente ilustrează 
modul în care utilizatorii creează, utilizează şi partajează conţinut geografic. 
Rapoartele despre membri arată modul în care utilizatorii contribuie la ArcGIS Online. 
Rapoartele despre grupuri îmbunătățesc înțelegerea colaborărilor active între 
organizații și în cadrul acestora.  
Aflați cum puteți utiliza rapoartele de activitate 

Utilizarea creditelor 

ArcGIS Online este un serviciu de abonament plătit. Esri atribuie fiecărui serviciu de 
abonament credite care acționează ca monedă. Utilizați credite atunci când utilizați 
un anumit conținut, funcții analitice și stocare de date. Puteți activa bugetarea 
creditelor pentru a gestiona credite pentru servicii de tranzacție și instrumente 
precum analiza spațială. Efectuați o alocare flexibilă de credite către unii sau toţi 
membrii organizaţiei sau setați o alocare implicită pentru membrii noi.  
Aflați mai multe despre utilizarea creditelor 

Resurse suplimentare 

• ArcGIS Online help este o resursă cheie pentru înțelegerea modului de 
utilizare a software-ului în general și pentru efectuarea de sarcini specifice. 
Acesta include și cele mai bune practici pentru întreținerea organizației, ce 
este nou, remedierea erorilor și întrebări frecvente. 

• Galeria Learn ArcGIS are o colecție de lecții, articole, relatări și videoclipuri 
care vă ajută să învățați mai multe despre ArcGIS. Aceasta include, de 
asemenea, căi de acces către resurse legate de un anumit subiect, cum ar fi 
administrarea. 

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/view-status.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/credits.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/get-started-with-administration.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/best-practices-maintenance.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/whats-new.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/whats-new.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/troubleshoot.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm
https://learn.arcgis.com/en/gallery
https://learn.arcgis.com/en/gallery/#?t=path
https://learn.arcgis.com/en/paths/administration/
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• Esri Academy include cursuri ținute de instructori, webinare, planuri de 
învățare, precum și alte resurse de instruire pentru a vă ajuta să aflați mai 
multe despre gestionarea unei organizații ArcGIS Online. 

• Comunitatea GIS, inclusiv Esri, partajează mii de seturi de date 
reprezentative gata de utilizat în ArcGIS Living Atlas of the World. ArcGIS 
Living Atlas include totul, de la datele recensământului istoric până la 
condițiile de mediu derivate din rețelele de senzori cu transmitere în timp 
real și din observațiile Pământului. 

• ArcGIS API pentru Python vă poate ajuta să rezolvați rapid și să efectuați 
întreținerea sarcinilor administrative. De exemplu, utilizați API pentru a 
configura structura de directoare în My Content. De asemenea, îl puteți utiliza 
pentru a actualiza adresele URL pentru elemente de servicii sau de aplicații. 

• ArcGIS Marketplace include soluții din partea partenerilor Esri pentru a 
ajuta la sarcinile administrative. 

• Obțineți cele mai recente informații referitoare la disponibilitatea serviciilor 
de la ArcGIS Online Health Dashboard. 

Întrebări frecvente 

Pot încerca ArcGIS Online înainte să achiziționez un abonament? 

Da. Dacă nu aveți încă un cont, vă puteți înregistra pentru o perioadă de probă de 
educare de 21 de zile la Learn ArcGIS. Perioada de probă de educare este o metodă 
ușoară de a explora cartografierea și analiza, dar nu veți putea configura sau 
administra ArcGIS Online. De asemenea, la finalul perioadei de probă, veți pierde tot 
conținutul creat. Încercați să configurați o organizație ArcGIS Online, puteți obține o 
perioadă de probă gratuită ArcGIS. Cu o perioadă de probă ArcGIS, veți fi 
administratorul organizației de probă. Aveți opțiunea de a achiziționa un abonament 
la finalul perioadei de probă și de a continua să utilizați organizația și conținutul creat. 

Pot adăuga mai mulți membri sau mai multe credite?  

Da. Abonamentele ArcGIS Online au flexibilitatea necesară de a se dezvolta odată cu 
organizația dvs. Puteți adăuga mai mulți membri sau credite în orice moment. 

Unde pot găsi răspunsuri la întrebări suplimentare? 

Citiți Întrebările frecvente ArcGIS Online, explorați  discuțiile Esri Community, sau 
contactați Esri. 

https://www.esri.com/training/catalog/576715b8c9e018c827307a63/
https://www.esri.com/training/catalog/576715b8c9e018c827307a63/
https://livingatlas.arcgis.com/en/
https://developers.arcgis.com/python/
https://marketplace.arcgis.com/
https://trust.arcgis.com/en/system-status/
https://learn.arcgis.com/en/become-a-member/
https://www.esri.com/en-us/arcgis/trial
https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-online
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/faq.htm
https://community.esri.com/community/gis/web-gis/arcgisonline
https://www.esri.com/about-esri/contact
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