
Esri User Conference 2014 
Patrick Deelman 

Support engineer Esri Nederland 





Esri User Conference 2014 

2014 

10.2 Online 

10.2.1 

10.2.2 

10.3 

Regelmatige software updates 
Continue Online verbeteringe 
Focus op kwaliteit, gebruikers en innovatie 

2015 

Facility Networks 

Crowdsourcing 
Modeling 

Web Raster 
Analysis 

Vector Web 
Mapping 

Native Big 
Data Support 

Pro 

Massive 3D 

Advanced 
Navigation 
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Location 
Awareness  ArcGIS Pro 

 ArcGIS Online 
 ArcGIS for Server 
 Javascript 

Presenter
Presentation Notes
ArcGIS 10.3 zal rond de herfst worden vrijgegeven en er is een sterke focus op online.Voor mij waren de belangrijkste termen 3D, native big data en real-time. Dit is slechts een kleine greep van de toekomst van ArcGIS



GIS evolutie 
GIS wordt steeds meer en 
meer onderdeel van een 
verbonden platform 

 

Apps 

Desktop 

Web 
GIS 

Communit  
Content 

Server 

Presenter
Presentation Notes
WebGIS is de nieuwe evolutie van GIS, het omvangt de social media, bigdata, realtime, analyses en kaarten, gedeeld via ArcGIS online of on-premise met Portal. Er is een ware App revolutie die plaats vindt, miljoenen apps worden gepublisserd. Anytime, anywhere, any device. Esri geeft daarom vanaf nu standaard Portal gratis mee bij een ArcGIS for Server installatie.



ArcGIS Pro 

64 bit  
Multithreading 
Ribbon interface 
Multiple Layouts 
2D en 3D 
Web Maps publiseren 
Portal integratie 
Tasks 
Projects 

 

ArcMap ArcGIS Pro 
New 

Side-by-Side 

New 

• Intuitive 
• Fast (64 bit) 
• Multiple Layouts 
• 2D / 3D 
• Create Web Maps 
• Tasks and Projects 

Improved 

• Quality 
• Performance 
• Cartography 
• Analytics  
• Image Processing 
• Security (PKI) 

Presenter
Presentation Notes
Een vernieuwde interface, up-to-date conform de laatste standaarden. De belangrijkste features zijn de ribbon interface, multiple layouts, al dan niet gekoppeld aan een geografisch extent. 2D en 3D gecombineerd in 1 applicatie.Verder is er de mogelijkheid om direct webmaps te publiseren. 



ArcGIS Online 

Activity dashboard 
Custom roles 
Related tables 
Import/export van Geodatabases 
Offline basemaps 
FISMA en Safe Harbour certification 
Verbeterde luchtfoto’s 
Nieuwe thema’s en solution templates 
Meer dan 2 miljoen apps op ArcGIS Online 

 

New 

Management  

Related Tables 

Self-Service 
Mapping 

Certification 

Marketplace 

Custom Roles 

Presenter
Presentation Notes
Nieuwe thema’s, zoals de light grey canvas worden nu aangeboden door esri, en zoals sommige al weten heeft esri nederland al hetzelfde gedaan in het Rijksdriehoekstelsel.



ArcGIS Online – Toekomst 
 
 
3D basemaps en hosted maps 
Dynamic Mapservices 
Social features 
Replication 
Analysis tools 
 
 

Presenter
Presentation Notes
3D basemaps zijn een logische toevoeging op de 2D basemaps van Esri. Op dit moment heeft Rotterdam een uitgebreide dataset aangeleverd en Esri Nederland zal net als onze eigen basemaps hier een bijdrage aan leveren. Dit kunnen we uiteraard niet zonder de gebruikers, wij hebben jullie hard nodig.Dynamic mapservices, een standaard feature voor arcgis for server, maar nog niet aanwezig in arcgisonline. Het biedt een aantal voordelen, waaronder complex labeling, geen limiet op features en het prive houden van je data.Social features worden toegevoegd aan ArcGIS online om het mogelijk te maken geografisch commentaar te leveren, notificaties te krijgen en personen te volgen. Geodatabase replication, zoals bekend van ArcGIS Server Basic



Javascript 

Webapp builder (beta) 
 
 
Canvas Blending  
Attribute based transparancy 
Vloeiende animaties 
Verbeterde feature layer performance 
3D-canvas layer 
Stream layer support 
 
 
 
 

Builder 

Ready-to-Use App 

• HTML5 — 
JavaScript 

• Easily Configurable 

• Server and Online 

Presenter
Presentation Notes
Esri blijft zwaar inzetten op javascript en HTML5. Flex en silverlight blijven ondersteuning krijgen, maar door het afnemende aantal gebruikers zal het tempo van bugfixes afnemen. Ook door een beperkte inzetbaarheid, neemt de populairiteit af.�De Webapp builder, is de directe vervanger van de Flexbuilder en komt met 30 widgets, is zelf eenvoudig uit te breiden met eigen widgets.http://maps.esri.com/SP_DEMOS/responsive/apps/default/app.html?webmap=1966ef409a344d089b001df85332608fhttp://servicesbeta.esri.com/4.0alpha/canvas-blending.htmlhttp://servicesbeta.esri.com/demos/3.11/predominant-crop-opacity.htmlhttp://servicesbeta.esri.com/4.0alpha/extent-player.htmlhttp://servicesbeta.esri.com/4.0alpha/clientside-projection.htmlhttp://servicesbeta.esri.com/4.0alpha/3d-map.html
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