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AlphaGIS 

• Põhitegevusalad 

- Esri tarkvara ja hooldusteenuse müük 

- Esri tarkvara tehniline tugi, arendus ja koolitus 

- Teiste tarkvaratoodete (AED-SICAD, Exelis VIS, 
Data East, Safe Software jt) müük ja tugi 

 

- Trimble Mapping&GIS valdkonna seadmete ja 
tarkvara müük ja tugi  

- Konsultatsiooni- ja tarkvaraarendusteenused 

 

http://www.exelisvis.com/Company/AboutUs.aspx
http://www.trimble.com/


Esri 

 Üle 40 aasta kogemusi (asutatud 1969) 

 Rangelt GIS ja kartograafia valdkonnale orienteeritud 

 Kasutusel >300 000 organisatsioonis (sh. > 7000 õppeasutuses) 

 Ülemaailmselt rohkem kui miljon desktop tarkvara kasutajat 

Esri (Environmental System Research Institute) on maailma juhtiv GIS ettevõte, mis juba üle 40 aasta on aidanud 
inimestel kogu maailmas geograafiliselt mõelda ja tegevusi planeerida. Esri rakendused töötavad rohkem kui 
miljonil töökohaarvutil ja tuhandetel veebi- ja ettevõtteserveritel. Esri on ainuke tarkvaratootja, mis pakub 
terviklikke tehnilisi lahendusi töökohaarvutitel, mobiilsetel seadmetel, serveritel ja internetiplatvormidel.  
 
ArcGIS tooteperekonna populaarseim toode ArcView on maailma levinuim geoinfosüsteemi (GIS) tarkvara. Eestis 
kasutavad ArcGIS erinevaid tarkvaratooteid ja lahendusi käesoleval hetkel juba kõik suuremad kartograafia ja 
kaardiandmete tootmisega tegelevad asutused, tehnovõrkude ettevõtted ning paljude muude valdkondade 
(kohalikud omavalitsused, maavalitsused, keskkond, metsandus, kindlustus, energeetika, lennundus, ülikoolid, 
põllumajandus, looduskaitse, riiklik julgeolek jne) GIS-ja kaarditarkvara kasutajad. Praktiliselt kõik Eesti 
olulisemad (riiklikud) kaarditooted (nt. Eesti Põhikaart / ETAK, eGEOStat, kaitseväekaardid jne) koostatakse täna 
Esri ArcGIS vahenditega. 
 



Esri kartograafia valdkonna kasutajaid Eestis 

Keskkonnateabe Keskus 

Eesti Geoloogiakeskus Maa-amet 

Eesti Kaardikeskus 

Kaitsejõud 

Statistikaamet               Regio    

Veeteede Amet 

Lennuliiklusteeninduse AS 

Maanteeamet Tallinna Linnaplaneerimise Amet 



Esri ArcGIS tooteperekond 

Universaalne ja terviklik GIS platvorm 

 

Mobiilsed seadmed Server Desktop 

• Välitööd 

• Välikaardistus 

• Situatsiooni kontroll 

• Navigatsioon 

• Teenuste ja 
kaardirakenduste 
loomine ja 
levitamine 

• Aplikatsioonid 

• Töölaua GIS 
tarkvara 
spetsialistile 

• Vabavaraline 
ArcGIS Explorer, 
ArcReader 

A Complete Integrated System Terviklik integreeritud süsteem ruumiandmete haldamiseks 

Online 

• Ruumiandmete 

 jagamine 

• Igaühele  

 kasutamiseks 

• Erinevad teenused 



Suhtlus intelligentsete kaartidega 

 

. . . hõlbustab ligipääsu ja koostööd 

Üks kaart 

Töökohaarvutid 

iOS 

Microsoft 
Android 

Kaardirakendused  

Brauserid  
(ArcGIS Online) 

veebiteenused 



ArcGIS sisaldab üha suuremat hulka aluskaarte ja sisu 

• . . . annab ligipääsu suuremale hulgale andmetele 

National Geographic 
maailmakaart 

Maailma merekaardid 
Landsat teenused Kaugseirekujutised 

 
Rahvaloendus 

Maailma linnade kaardid 

Maailma topokaart 

Kasutusvalmis ja kartograafiliselt kujundatud 



Eesti kaardid ArcGIS Online keskkonnas 

http://www.arcgis.com 

 



GIS ja kartograafia 

 

 

 

Kartograafia: 
Kaardistatud objektide  

esitamine loetavalt ja esteetiliselt 

GIS: 
Reaalse maailma  

objektide võimalikult täpne  
kaardistamine ja haldamine 



ArcGIS sisaldab rikkalikus valikus kartograafia töövahendeid 

Kaardistamise tööriistad 

Kaardiraamatud 

Andmetöötlus 

Andmemudelid 

Sümboloogia 

Tabelid, raportid, 
graafikud 

Analüüsivahendid, 
Model Builder 

Metaandmed 

Ajateadlikud kihid 

Kuvamine ja presenteerimine 

FMV videod 

Töövood 

Andmete sisust tuletatud vaated 



Kvaliteetne tootmine eeldab... 

• Selget nägemust ja visiooni 

• Sobivate andmete ettevalmistust 

• Vajalike tööde efektiivset planeerimist 



Esri geoandmebaas hõlbustab kartograafiliste tööde läbiviimist 

Keskne komponent kaartide tootmiseks 

Toetab andmebaasipõhist kujundust 

 

• Paindlikum tööde jagamine 

• Representatsioonid 

• Täiendavad geotöötlused 

• Versioneerimine ja replikad automaatseks uuendamiseks 

Aluskaart Turismikaart 

Teed 



Esri Production Mapping 

Ettevõtte GIS lahendus täiustatud andmehalduseks ja kartograafia ülesanneteks 

 

Esri Production Mapping (endise nimega PLTS) on suurte võimalustega GIS-tarkvara aplikatsioonide 
kogum, mis võimaldab efektiivsemal moel teostada suuremahuliste digitaalsete kartograafiliste 
geoandmebaaside koostamist, haldamist, kvaliteedikontrolli (QC), kartograafiliste toodete koostamist ja 
tööprotsessi jälgimist. Esri Production Mapping töövahendid hõlbustavad kõrgkvaliteedilise andmebaasi 
loomist ja kartograafilise väljundi teostamist. 
 

Esri Production Mapping lahendused on kasutusel näiteks kaitsejõudude kui ka topograafiliste, mere- ja 

lennukaartide tootmisel.  

Terviklik süsteem andmete, toodete, töövoogude ja kvaliteedi haldamiseks 



Esri Production Mapping raamistik 



Üldine tootmisprotsess 

Väljundi 

koostamine 

Kontroll 
Hankimine 

Toimetamine 

Kaardid 
Andmed 

Geo- 
andmebaas 

Product 
Library 

ArcGIS Data Reviewer 

ArcGIS Workflow Manager 

Production Mapping 

Production Mapping 



Esri Production Mapping tööprotsessid 

 

Andmete kogumine 
ja inventeerimine 

Andmete 
laadimine 

Andmete väljund 
kartograafiliste 
toodete tarbeks 

Talletamine ja haldamine 

Andmebaasi 
disain Väljundid ja levitamine 

Tööprotsessid 
QA/QC 

Lisamine, 
muutmine, 
haldamine 



Product Library – Production Mapping sisukataloog 

Reeglite, kaartide ja info tsentraliseeritud haldamine 

• Tsentraalne info & tegevused 

- Andmete toimetamise konfigureerimine 

- Kvaliteedikontroll & kinnitamise reeglid 

- Kartograafilised spetsifikatsioonid 

• Tootehaldus 

- Tootmise elutsükkel: 

- Sisend/lähteandmed 

- Tootmine 

- Väljundid/Publitseerimine 

- Integreeritud ArcMap aplikatsiooniga 

- Integreeritav Workflow Manager aplikatsiooniga 

- Mitme-kasutaja õiguste kontroll 

 Erinevaid tooteid luuakse ja hallatakse eraldi toodete geoandmebaasides. Kogu süsteemi haldab Product Library, luues, hoides, uuendades ja avaldades 
keskse andmebaasiga seotud kaarte. Kõik keskses andmebaasis tehtud muudatused/uuendused jõuavad Product Library kaudu ka toodete 
geoandmebaasidesse. Product Library sisaldab eelkonfigureeritud sümboleid, kaardivõrke ja atribuutide tasemel reeglistikke sümboloogia määramiseks. See 
on nö raamistik elektrooniliste ja kartograafiliste toodete eksportimiseks, avaldamiseks ja arhiveerimiseks. 



Production Mapping vahendeid 

Andmebaasi õigused ja kontrollimine 

Reeglite- ja andmebaasipõhine 

kartograafia 

Rohkem võimalusi kaardivõrkude genereerimisel 

Standardiseeritud/automatiseeritud sümboloogia 

 

Täiendavad redigeerimise vahendid 

Dünaamilise sisuga tabelite/raportite koostamine 

 



Esri Production Mapping näiteid 

Kaitseväekaardid mõõtkavas  1:100 000... 

... 1:50 000 

Tehniline baas: Esri Production Mapping + Defence Mapping 

kaardiseeriad 

kaardivõrgud 



Miks kasutada Production Mapping lahendusi? 

 Terviklik ja paindlik süsteem andmete, toodete, töövoogude ja kvaliteedi 
haldamiseks, mis laiendab ArcGIS Desktop tarkvara (ArcInfo, Maplex for 
ArcGIS jt) võimalusi;  

 Võimaldab teostada kogu kaarditootmise protsessi otsast lõpuni ehk 
andmete kogumisest kuni levitamiseni; 

 

 

 Kohaldatav ettevõtte sisemistele vajadustele ja (muudele) standarditele; 

 Kompleksne ja kõrgtasemel kvaliteedikontroll automatiseeritud 
töövahendite kaudu;  

 Integreeritud tööprotsesside jälgimise ja haldamise rakendustega 

 Sisaldab oluliselt enam defineeritud malle, sümboleid, kaardivõrke ja 
atribuutide tasemel reeglistikke sümboloogia määramiseks; 

 Efektiivne situatsioonis, kus on vaja hallata suurt hulka tooteid. 



Tänan tähelepanu eest! 

 

AlphaGIS 

Telefon: 656 5462 

e-post: Ranel.Suurna@alphagis.ee 

http://www.alphagis.ee 

facebook.com/AlphaGIS 

http://www.alphagis.ee/esripaevad

