
11

Az Az ESRI GIS ESRI GIS úújdonsjdonsáágai az gai az 
Internet/Intranet alapInternet/Intranet alapúú ttéérinformatikai rinformatikai 
megoldmegoldáásokhozsokhoz 
Domokos GyDomokos Gyöörgy rgy 
ESRI MagyarorszESRI Magyarorszáágg 

GISOpenGISOpen KonferenciaKonferencia 
SzSzéékesfehkesfehéérvrváárr 
2007 M2007 Máárcius 13.rcius 13.



22



33



44

CCÍÍMEKMEK
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mlml

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?Topihttp://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?Topi 
cName=What's_new_in_ArcGIS_9.2cName=What's_new_in_ArcGIS_9.2

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/pdf/Whats_Newhttp://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/pdf/Whats_New 
_In_ArcGIS_92.pdf_In_ArcGIS_92.pdf

www.esri.com/library/brochures/pdfs/arcgiswww.esri.com/library/brochures/pdfs/arcgis--9292-- 
whatsnew.pdfwhatsnew.pdf
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Mindenek elMindenek előőtt egy rtt egy röövid kitvid kitéérrőő
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Az Az ArcGIS ArcGIS 9.2 a9.2 a grafikgrafikáákat is kat is GeoGeoaadatbdatbáázizissban ban 
kezkezeelili

A kartogrA kartográáfiai funkcifiai funkcióók tk táámogatmogatáása sa éérdekrdekéében kiterjesztett ben kiterjesztett GeoGeoaadatbdatbááziziss

A tA tööbbszbbszöörröös megjelens megjelenííttéés s 
(reprezent(reprezentáácicióó) t) táámogatmogatáásasa

•• MunkamegosztMunkamegosztáás (eredms (eredméény) megosztny) megosztááss
•• AA reprereprezentzentáácicióók k megosztmegosztáásasa
•• Az adatokat feldolgozAz adatokat feldolgozóó geoprocesszgeoprocessz eszkeszköözzöök alkalmazhatk alkalmazhatóóssáággáának elnak előőnyeinyei
•• A verziA verzióók k éés s replikreplikáácicióók k elelőőnyeinek hasznnyeinek hasznáálata az automatikus frisslata az automatikus frissííttééshezshez

Alap 
térkép

Turista 
térkép

Utak
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SokfSokfééle megjelenle megjelenííttéés ts táárolhatrolhatóó

•• A kartogrA kartográáfiai informfiai informáácicióó a a geodatbgeodatbáázisban zisban mint tmint téérkrkéépi objektumok pi objektumok 
((featurefeature classclass) oszt) osztáálya kerlya kerüül eltl eltáárolroláásrasra

Ugyanaz az adat kétféle módon megjelenítve
Mindkét változat az adatban kerül eltárolásra, nem a térképi dokumentumokban 

vagy rétegekben
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A tA téérinformatika elterjedrinformatika elterjedéésséének feltnek feltéétele a mtele a máás s 
informinformáácicióós rendszerekbe vals rendszerekbe valóó funkcionfunkcionáális lis 

bebeééppüülléése, szabvse, szabváányokra nyokra ééppüüllőő
 

egyegyüüttmttműűkkööddéése.se.



1010

ÖÖsszetett szervezeti (sszetett szervezeti (enterpriseenterprise) k) köörnyezetrnyezet

FelhasznFelhasznááll

SSzolgzolgááltatltat

ÖÖsszesszeáállllíítt

Web MapWeb Map
ViewerViewer

DesktopDesktop ExplorerExplorer

ArcGIS  ServerArcGIS  Server

MobilMobil EnterpriseEnterprise
Service BusService Bus

OpenOpen
APIAPI--kk

SSzolgzolgááltatltat

ÖÖsszesszeáállllíítt

ArcGIS  ServerArcGIS  Server

FelhasznFelhasznááll

Web MapWeb Map
ViewerViewer

DesktopDesktop ExplorerExplorer MobilMobil OpenOpen
APIAPI--kk EnterpriseEnterprise

Service BusService Bus

IntranetIntranet

InternetInternet
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AAz (tz (téér)informatikair)informatikai rendszerrendszer elemcsoportelemcsoportjaijai:: 
A kockA kockáázati tzati téényeznyezőőkk

•• a ka köörnyezeti infrastruktrnyezeti infrastruktúúra elemei, ra elemei, 
•• a hardver elemek, a hardver elemek, 
•• az adathordozaz adathordozóók, k, 
•• a dokumentumok, a dokumentumok, 
•• a szoftver elemek, a szoftver elemek, 
•• az adatok, az adatok, 
•• a kommunika kommunikáácicióó elemei, elemei, 
•• a rendszerelemekkel kapcsolatba a rendszerelemekkel kapcsolatba kerkerüülôlô szemszeméélyeklyek
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AAlapfenyegetettslapfenyegetettsééggekek

•• rendelkezrendelkezéésre sre áálllláás elveszts elvesztéésese
•• sséértetlensrtetlenséég elvesztg elvesztéésese
•• bizalmassbizalmassáág elvesztg elvesztéésese
•• hitelesshitelesséég elvesztg elvesztéésese

A megoldA megoldáások: nagy megbsok: nagy megbíízhatzhatóóssáággúú 
rendszerek  rendszerek  
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A jA jöövvőő

AA Web Web „„ttéérkrkéépesspessé”é” vváálik lik 
Sok szolgSok szolgááltatltatáás s éés rengeteg s rengeteg „„kköözzöösssséégg””

GeoWebGeoWeb

. . . . . . Az egyAz együüttmttműűkkööddéés s úúj lehetj lehetőősséégeit hozza lgeit hozza léétretre

•• Sok SzerzSok Szerzőő

 

& Kiad& Kiadóó
•• Szorosan Szorosan öösszekapcsolvasszekapcsolva
•• ÁÁtjtjáárhatrhatóók (k (InteroperableInteroperable))
•• IntegrIntegráállóó ((öösszesszeééppííttőő))
•• DinamikusDinamikus

MaMa

TTéérkrkéépekpek & & 
megjelenmegjelenííttééss

ElosztottElosztott
egyegyüüttmttműűkkööddééss
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A A GoogleGoogle ééss a a Microsoft Microsoft mmáár vr vááltoztattak dolgokatltoztattak dolgokat 
A tA téérkrkéépi (fpi (fööldrajzi) adatok, informldrajzi) adatok, informáácicióók Webk Web--enen ttöörtrtéénnőő

 

eleléérréésséének nek úúj j úútjtjáának nak 
bevezetbevezetéésséévelvel

. . . . . . EgEgy y úúj lj lááttáásmsmóódot ad a vildot ad a viláág szemlg szemléélléésséérere

•• Dinamikus Dinamikus & & folytonos tartalomfolytonos tartalom
•• GyorsGyors & & termterméészetes kezelszetes kezelééss
•• Web Web alapalapúú alkalmazalkalmazáásoksok
•• HozzHozzááfféérhetrhetőő

 

(k(köönnyen)nnyen)
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Az Az ArcGISArcGIS a Weba Web--enen tovtováábbi rengeteg lehetbbi rengeteg lehetőőssééget tesz get tesz 
eleléérhetrhetőővvéé 
A tA téérinformatikai tudrinformatikai tudáás megoszts megosztáássáára, bera, beééppííttéésséére re éés kiakns kiaknáázzáássáárara

. . . . . . ÚÚj fajta egyj fajta együüttmttműűkkööddőő
 

GISGIS lléétrehoztrehozáásasa
. . . . . . Nyitott Nyitott éés s áátjtjáárhatrhatóó kköörnyezetbenrnyezetben

AdatokAdatok
TTéérkrkéépekpek
ModellekModellek
FFööldgldgöömbmböökk
MetaadatokMetaadatok

SzerzSzerzőő

SzolgSzolgááltatltat

FelhasznFelhaszn..

GIS GIS felhasznfelhasznáállóók k éés s szakemeberekszakemeberek 
fogjfogjáák szolgk szolgááltatni ezt a tudltatni ezt a tudáástst

GeoWebGeoWeb
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Egyedi rendszerek Egyedi rendszerek éés Ks Köözzöösssséégekgek 
KKöölcslcsöönnöösen egymsen egymáás szolgs szolgááltatltatáásait fogjsait fogjáák hasznk hasznáálnilni

. . . . . . Dinamikusan integrDinamikusan integráálva a klva a köözzöös ts téérinformatikairinformatikai (g(geospatialeospatial)) 
ismereteinketismereteinket

GeoWebGeoWeb

IgIgéényli anyli a
•• Geographic FrameworkGeographic Framework
•• EgyEgyüüttmttműűkkööddééstst
•• Megosztott tartalmatMegosztott tartalmat
•• ÁÁtjtjáárhatrhatóóssáágot (got (interopinterop.).)
•• Alkalmas technolAlkalmas technolóógigiáátt

A FA Fööld ld öösszetevsszetevőőkre kre éés fs fööldrajzi terldrajzi terüületekre tletekre töörtrtéénnőő
fel(le)bontfel(le)bontáásasa . . .. . .

. . . . . . Megosztott kezelMegosztott kezeléés (s (üüzemelzemeléés)s)
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Az Az ArcGISArcGIS technoltechnolóógia fejlgia fejlőődikdik 
A A WebWeb--etet platformkplatformkéént hasznnt hasznááljalja

•• GIS ServerGIS Server
•• DesktopDesktop 

(Authoring & Using Services)(Authoring & Using Services)
•• ÚÚjj Web ClientsWeb Clients

–– ExplorerExplorer
–– Web MapWeb Map
–– MobileMobile

EgyEgy teljes rendszer a tteljes rendszer a téérbeli (geo) ismeretekrbeli (geo) ismeretek öösszesszeáállllííttáássáára, szolgra, szolgááltatltatáássáára ra éés s 
felhasznfelhasznáálláássáárara

ArcGISArcGIS
ServerServer

Any 
DBMS

Web MapWeb Map
DesktopDesktop

ExplorerExplorer

ArcIMSArcIMS

ArcSDEArcSDE

MobileMobile

EngineEngine

NEW

NEW

NEW

Web
Services

SzolgSzolgááltatltat

ÖÖsszesszeáállllíítt

FelhasznFelhasznááll
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ArcGISArcGIS Image Server Image Server 
Gyors elGyors eléérréés biztoss biztosííttáása a nagy msa a nagy mééretretűű

 

kkéépgypgyűűjtemjteméényekheznyekhez

•• FastFast
•• Easy PublishingEasy Publishing
•• OnOn--thethe--Fly Processing Fly Processing 

–– GeoreferencingGeoreferencing
–– Pan SharpeningPan Sharpening
–– MosaicingMosaicing
–– OrthoOrtho--rectificationrectification
–– . . .. . .

. . . . . . CsCsöökkenti az adatgykkenti az adatgyűűjtjtéés s éés felhaszns felhasznáálláás ks köözzöötti idtti időőtt

BBáármelyik kliens rmelyik kliens 
hasznhasznáálhatjalhatja

TTööbb termbb terméék k 
dinamikus ldinamikus léétrehoztrehozáásasa

BBáármelrmely y 
RasRaszzterter

FormFormáátumtum

GISGIS
CADCAD

BrowserBrowser

Image ServerImage Server
Processing ChainProcessing Chain
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A A GeoadatbGeoadatbááziszis kibkibőővvííttéése se & & egyszeregyszerűűssííttéésese 
A relA reláácicióós ss séémmáához valhoz valóó nynyíílt ellt eléérréés biztoss biztosííttáássáávalval

A A GISGIS integrintegráálláása a szervezeti adatbsa a szervezeti adatbáázisbazisba

DirectDirect
EditingEditing

GeoadatbGeoadatbááziszis

NonNon--Versioned EditingVersioned Editing

Short TransactionsShort Transactions

History/ArchivingHistory/Archiving

HistoryHistory

DateDate

CurrentCurrent

RetireRetire

DateDate

AnyAny
ApplicationApplication

SQLSQLArcSDEArcSDE

High High 
Performance Performance 
SQL AccessSQL Access

SzabvSzabváányosnyos SQL InterfaceSQL Interface

GeodatabaseGeodatabase

ISO / OGCISO / OGC

Spatial TypeSpatial Type
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A A GeoadatbGeoadatbááziszis lléétrehoztrehozáássáának nak éés haszns hasznáálatlatáának nak 
egyszeregyszerűűssííttéésese 
EgyszerEgyszerűűssíített adminisztrtett adminisztráácicióó

•• IntegrIntegrááltlt ArcSDEArcSDE
•• Workgroup Workgroup GeoGeoaadatbdatbááziziss
•• File File GeoGeoaadatbdatbáázizis s 

–– FastFast
–– SimpleSimple
–– OpenOpen
–– Cross PlatformCross Platform

. . . . . . EgyszerEgyszerűűbb bb éés gyorsabb, mint a s gyorsabb, mint a ShapeShape ffáájlokjlok

Embedded Embedded 
Database EngineDatabase Engine

Enterprise
GDB

FileFile
GDBGDB

Workgroup
GDB

ArcGISArcGIS

Personal
GDB

ArcSDE

NEW

egyszeregyszerűű
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ESRI ESRI szerver platformokszerver platformok 
KibKibőővvííti ti éés integrs integráálja a klja a kéépesspesséégeketgeket

•• KKöözzööss Web Web alkalmazalkalmazáásoksok
•• IntegrIntegrááltlt ArcSDEArcSDE
•• EgyszerEgyszerűűbb adminisztrbb adminisztráácicióó
•• GyorsabbGyorsabb//jobbjobb skskáálláázhatzhatóóssáágg
•• InteroperableInteroperable
•• BiztonsBiztonsáágg
•• ErErőős fejleszts fejlesztőői ki köörnyezetrnyezet

ArcIMSArcIMS
(Map Publishing)(Map Publishing) ArcGIS ArcGIS ServerServer

((Complete GIS)Complete GIS)

ArcSDEArcSDE

Web ApplicationWeb Application
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Az Az ArcGISArcGIS WebWeb--eses alkalmazalkalmazáásasa 
AzAz ArcGISArcGIS Server Server éés azs az Arc IMS 9.2Arc IMS 9.2 kköözzöös keretrendszeres keretrendszere

ArcGIS ArcGIS 
SSzzervererverekekGeneric Generic 

Web ServiceWeb Service

Web MapWeb Map
ViewersViewers

ArcIMSArcIMSWMS  WMS  
ServicesServices

ArcwebArcweb
ServicesServices

.net /.net /
Java Java 

Dev ToolsDev Tools

Web ApplicationWeb Application

ADFADF

ElElőősegsegííti a:ti a:

BBööngngéészszőő alapalapűű ttéérkrkéépezpezééstst
GeoGeokkóódoldoláástst
DDiinaminamikuskus NavigNavigáácicióótt
Map Map TipTip--eketeket
InteraInteraktktíívv leklekéérdezrdezééstst
Gyors tGyors téérkrkéépp megjelenmegjelenééstst
EEgyszergyszerűű bbőővvííttééstst//testreszabtestreszabáástst

•• „„KulcsraKulcsra”” kkéészsz
((OutOut of  The of  The BoxBox))

•• SSzabvzabváányokra nyokra ééppüüllőő
•• Nyitott (Nyitott (OpenOpen))
•• InteroperInteroperáábilisbilis
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ArcIMSArcIMS 9.2 9.2 –– nagy mnagy méértrtéékben kben úúj verzij verzióó 
Nagyon gyorsNagyon gyors, , modernmodern Web MappingWeb Mapping (t(téérkrkéép publikp publikáálláás)s)

SzSzáámosmos fejlesztfejlesztééss
•• Web Map ViewerWeb Map Viewer
•• .NET & Java.NET & Javaintegrintegráácicióó
•• EgyszerEgyszerűű

 

teleptelepííttééss & & adminadmin..

.NET/JAVA.NET/JAVA

ADF
ArcIMSArcIMS

Web ApplicationWeb Application

. . . . . . IntegrIntegráácicióó az az ArcGISArcGIS ServerServer--relrel
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Az Az ArcGISArcGIS Server Server egyegy ÚÚj platformj platform 
SzSzéélesklesköörrűű, , áátfogtfogóó szerver alapszerver alapúú GISGIS (elemz(elemzéések, modellezsek, modellezéések csek cééljljáára is)ra is)

•• Rich Application ClientsRich Application Clients
•• OutOut--ofof--thethe--Box GIS ServicesBox GIS Services
•• Easy to Install & ManageEasy to Install & Manage
•• ScalableScalable
•• High PerformanceHigh Performance
•• InteroperableInteroperable
•• AffordableAffordable

. . . . . . A szervezeti GIS megvalA szervezeti GIS megvalóóssííttáássáára tesz kra tesz kéépesspesséé

MobileMobileWebWeb

GDB

DesktopDesktop

ApplicationsApplications

ArcGIS ServerArcGIS Server

ServicesServices
MappingMapping
33--D VisualizationD Visualization
GeoprocessingGeoprocessing
Data ManagementData Management

Empowering the NonEmpowering the Non--GIS ProfessionalGIS Professional

OpenOpen
APIsAPIs

OGCOGC
KMLKML

SOAPSOAP
SQLSQL
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Az Az ArcGISArcGIS szerver licence a funkcionalitszerver licence a funkcionalitáás s éés a kapacits a kapacitáás s 
alapjalapjáánn alakalakííthatthatóó 
MMéég elg eléérhetrhetőőbbbbéé éés rugalmasabbs rugalmasabbáá vvááliklik Provided As Part of MaintenanceProvided As Part of Maintenance

9.19.1
9.29.2

ArcGIS 
Server

ArcIMS

ArcSDE

AdvancedAdvanced

StandardStandard

BasicBasic

. . . . . . A FelhasznA Felhasznáállóók tovk továábbra is hasznbbra is hasznáálhatjlhatjáák azt amijk azt amijüük vank van

SkSkáálláázott kapacitzott kapacitááss

EnterpriseEnterprise
Work Work GroupGroup

Geoprocessing &Geoprocessing & 
EditingEditing

Mapping &Mapping & 
VisualizationVisualization

Data ManagementData Management

AdvancedAdvanced

StandardStandard

BasicBasic

A fA fununkkcionalitcionalitáás hs háárom szintjerom szintje
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Az Az ArcGISArcGIS ServerServer teljes rendszerkteljes rendszerkééntnt mműűkköödikdik 
Ez egy Ez egy úúj j úút a tt a téérinformatikai (geo) ismeretek kezelrinformatikai (geo) ismeretek kezeléésséére, hasznre, hasznáálatlatáára ra éés s 
elterjesztelterjesztéésséérere

ÖÖsszesszeáállllíítt//SzolgSzolgááltatltat//FelhasznFelhasznááll
•• MapsMaps
•• DataData
•• ModelsModels
•• GlobesGlobes
•• MetadataMetadata

A A GIS GIS ismeret bismeret báárki szrki száámmáára elra eléérhetrhetőővvéé vvááliklik. . .. . .
. . . . . . A szabvA szabváányokon keresztnyokon keresztüül ml máás rendszerekkel integrs rendszerekkel integráállóódikdik

UseUse

ServeServe

AuthorAuthor

Web MapWeb Map
ViewerViewer

DesktopDesktop ExplorerExplorer

ArcGIS  ServerArcGIS  Server

MobileMobile EnterpriseEnterprise
Service BusService Bus

OpenOpen
APIsAPIs
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Az Az ArcGISArcGIS Server Server tartalmazza a tartalmazza a Web MapWeb Map--etet 
Ez egyEz egy browserbrowser alapalapúú GIS alkalmazGIS alkalmazááss

. . . . . . KKöönnynnyűű
 

eleléérréés egys egy bizonyos bizonyos GISGIS funkcifunkcióókköörhrhöözz

•• High QualityHigh Quality
•• FastFast
•• Dynamic NavigationDynamic Navigation

SupportingSupporting
•• MappingMapping
•• EditingEditing
•• GeoprocessingGeoprocessing
•• RoutingRouting
•• GeocodingGeocoding
•• Data ManagementData Management Web MapWeb Map

IntegratesIntegrates
Multiple ServiceMultiple Service

AJAXAJAX



2929

Az Az ArcGISArcGIS Server Server tartalmazza aztartalmazza az ArcMobileArcMobile ““OkosOkos”” klienstklienst 
EzEz egy kicsi egy kicsi „„kköönnynnyűűssúúlylyú”ú” kliens konkrkliens konkréét terepi alkalmazt terepi alkalmazáásokrasokra

. . . . . . Az adat a kapcsolAz adat a kapcsolááskor (hskor (híívvááskor) kerskor) kerüül szinkronizl szinkronizáálláásrasra

SupportsSupports
•• MappingMapping
•• EditingEditing
•• QueryQuery
•• GPSGPS

ApplicationApplication

Runs On Many DevicesRuns On Many Devices
•• PhonesPhones
•• PDAPDA’’ss
•• LaptopsLaptops
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Az Az ArcGISArcGIS Server Server tartalmazza aztartalmazza az ExplorerExplorer--tt 
Ez egy egyszerEz egy egyszerűű

 

GeoBrowserGeoBrowser a ta téérkrkéépi informpi informáácicióókkal valkkal valóó munkmunkááhozhoz

. . . . . . TTéérkrkéépek, modellek pek, modellek éés tematikus fs tematikus fööldgldgöömb szolgmb szolgááltatltatáásokat sokat éér el.r el.

ElemzElemzőő

 

eszkeszköözzöökk

SzemlSzemlééltetltetééss

TTéérkrkéépkpkéészszííttééss

TTööbbfbbféélele szolgszolgááltatltatáást st 
integrintegrááll

•• GyorsGyors
•• MagMagááttóól l éértetrtetőőddőő
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HasznHasznáálatra klatra kéész (sz (ReadyReady--toto--UseUse)) alaptalaptéérkrkéépekpek & & 
ffööldgldgöömbmböökk 
AAdatdat termterméékkkkéént nt éés Web szolgs Web szolgááltatltatááskskéént is elnt is eléérhetrhetőőkk

. . . . . . Az azonnali produktivitAz azonnali produktivitáást segst segíítik tik 

TopogrTopográáfiafia
ImageImage--kk

PolitPolitikaiikai

Fizikai felszFizikai felszíínn
DomborzatDomborzat

UtcUtcáákk

GeoGeo--demogrdemográáfiafia
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PPééldldáák:k:
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European Global Map European Global Map (MH.)(MH.)
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Budapest XIII. kerBudapest XIII. kerüület blet bűűnnöözzéési tsi téérkrkéépp
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Szeged MJV. tSzeged MJV. téérkrkéépbpbööngngéészszőő
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Budapest, Budapest, FSzKTFSzKT, , ááttekintttekintőő
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Budapest,Budapest, FSzKTFSzKT
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Budapest, Budapest, FSzKTFSzKT, , ortofotortofotóó rréétegteg
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KKööszszöönnööm a figyelmet !m a figyelmet !


	�Az ESRI GIS újdonságai az Internet/Intranet alapú térinformatikai megoldásokhoz��Domokos György �ESRI Magyarország������GISOpen Konferencia�Székesfehérvár�2007 Március 13.�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	CÍMEK
	Mindenek előtt egy rövid kitérő
	Az ArcGIS 9.2 a grafikákat is Geoadatbázisban kezeli
	Sokféle megjelenítés tárolható
	Reprezentációs és generalizációs munkafolyamat
	A térinformatika elterjedésének feltétele a más információs rendszerekbe való funkcionális beépülése, szabványokra épülő együttműködése.
	Összetett szervezeti (enterprise) környezet
	Az (tér)informatikai rendszer elemcsoportjai:�A kockázati tényezők
	Alapfenyegetettségek
	Slide Number 13
	A Web „térképessé” válik �Sok szolgáltatás és rengeteg „közösség”
	A Google és a Microsoft már változtattak dolgokat �A térképi (földrajzi) adatok, információk Web-en történő elérésének új útjának bevezetésével
	Az ArcGIS a Web-en további rengeteg lehetőséget tesz elérhetővé�A térinformatikai tudás megosztására, beépítésére és kiaknázására
	Egyedi rendszerek és Közösségek �Kölcsönösen egymás szolgáltatásait fogják használni
	Az ArcGIS technológia fejlődik �A Web-et platformként használja
	ArcGIS Image Server �Gyors elérés biztosítása a nagy méretű képgyűjteményekhez
	A Geoadatbázis kibővítése & egyszerűsítése�A relációs sémához való nyílt elérés biztosításával
	A Geoadatbázis létrehozásának és használatának egyszerűsítése�Egyszerűsített adminisztráció
	ESRI szerver platformok�Kibővíti és integrálja a képességeket
	Az ArcGIS Web-es alkalmazása�Az ArcGIS Server és az Arc IMS 9.2 közös keretrendszere �  
	ArcIMS 9.2 – nagy mértékben új verzió�Nagyon gyors, modern Web Mapping (térkép publikálás)
	Az ArcGIS Server egy Új platform�Széleskörű, átfogó szerver alapú GIS (elemzések, modellezések céljára is)
	Az ArcGIS szerver licence a funkcionalitás és a kapacitás alapján alakítható �Még elérhetőbbé és rugalmasabbá válik
	Az ArcGIS Server teljes rendszerként működik�Ez egy új út a térinformatikai (geo) ismeretek kezelésére, használatára és elterjesztésére
	Az ArcGIS Server tartalmazza a Web Map-et�Ez egy browser alapú GIS alkalmazás
	Az ArcGIS Server tartalmazza az ArcMobile “Okos” klienst�Ez egy kicsi „könnyűsúlyú” kliens konkrét terepi alkalmazásokra
	Az ArcGIS Server tartalmazza az Explorer-t �Ez egy egyszerű GeoBrowser a térképi információkkal való munkához
	Használatra kész (Ready-to-Use) alaptérképek & földgömbök�Adat termékként és Web szolgáltatásként is elérhetők
	Példák:
	European Global Map (MH.)
	Budapest XIII. kerület bűnözési térkép
	Szeged MJV. térképböngésző
	Budapest, FSzKT, áttekintő
	Budapest, FSzKT
	Budapest, FSzKT, ortofotó réteg
	Köszönöm a figyelmet !

