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GeoApp hozzáférése 
 

A terepi adatgyűjtő alkalmazás Androidos eszközön a Play Áruházon keresztül, IOS eszközön pedig az 

App Store-on keresztül tölthető le. Az alkalmazás telepítése után bejelentkezés szükséges. Először az 

ArcGIS Enterprise, portál URL-jét kell megadni, majd pedig autentikálni kell egy felhasználónév és jelszó 

párossal.  

URL:   https://aszaly.geo.u-szeged.hu/portal 

Felhasználónév:  regisztációhoz kötött (wateratrisk@gmail.com) 

Jelszó:    regisztációhoz kötött (wateratrisk@gmail.com) 

 

A bejelentkezést követően megjelennek azok a web map-ek, melyek tartalmaznak szerkeszthető 

réteget. Három web map lesz látható, melyek tartalmazzák a három nyelvű szolgáltatást: 

1.) Monitoring unutrasnjih voda 

2.) Inland water 

3.) Belvíz monitoring 

 

Funkciók 

Kezdőképernyő 
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1. Online vagy eszközön tárolt térképek 

megjelenítése 

2. Térkép megnyitása, frissítése, részletei 

3. Kapcsolat nélküli felhasználáshoz 

letöltés 

4. Menüsor 

5. Keresés 

https://aszaly.geo.u-szeged.hu/portal
mailto:wateratrisk@gmail.com
mailto:wateratrisk@gmail.com
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Térképi nézet 
A térkép megnyitása után a következő képernyőkép fogadja a felhasználót. 

 

 

 

Az adatgyűjtés során a 2-es pontban jelzett ikont kell kiválasztani, ekkor kitöltjük a kötelező leíró 

adatokat, majd a térképen érintéssel vagy GPS pozíció alapján elhelyezzük a kívánt pontunkat. 

Az adatfelvétel során először a belvíz típusát kell megadni, miután ezt kiválasztottuk megadhatjuk a 

további leíró adatokat. A leíró adatok megadása során van, ahol értékkészletből lehet választani és a 

megjegyzés elemnél pedig szabad szöveget írhatunk be. Továbbá lehetőség van csatolmány 

hozzáadására az eszközről vagy kamera segítségével. 
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1. GPS pozíció  

2. Adatgyűjtés attribútumok 

megadásával a térképen manuális 

elhelyezéssel 

3. Címkereső 

4. Könyvjelzők 

5. Mérés, alaptérkép és rétegkezelő 

6. GPS pozíció pontossága 

1. Megadható leíró adatok 

2. Elem helyének megadása GPS pozíció 

alapján 

3. Csatolmány hozzáadása 

4. Pontossággal kapcsolatos beállítások 

5. Térkép megjelenítése, ahol érintéssel 

tudjuk megadni a felvett elem helyét 

6. Vektoros elem jóváhagyása 
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A 4-es pontban mutatott pontossággal kapcsolatos beállítások ablakban a következőket lehet beállítani. 

Fontos megjegyezni, hogy ezek a beállítások csak az adott, jelenlegi adatgyűjtésre érvényesek: 

 

 

Kezdő képernyő menüsora 
 

 

A menüsor egyes részei általános leírásokat (About, My Organization) és funkciókat (Refresh) 

tartalmaznak. Továbbá, ha több felhasználóval rendelkezünk, vagy több szervezet portáljához is 

hozzáférünk, akkor a Switch Account opcióval tudjuk ezeket váltogatni. A Manage menüsorral az offline 

módban lementett térképeket tudjuk és alaptérképeket tudjuk kezelni. 
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1. GPS pontosság 

2. Vonal vagy területmérésnél vertexek 

lerakásának időközei 

3. GPS átlagolás 

4. GPS átlagolás száma 
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Kapcsolat nélküli beállítások és munka 
 

Az 1-es fejezetben bemutatott eszköz használata, kapcsolat nélküli felhasználáshoz letöltés. A download 

opciót választva tölthetjük le a térképet és a vektoros szolgáltatást. 

 

 

Felvett vektoros elemekkel történő interakciók 
 

A felvett elemet érintéssel lehet kiválasztani.  
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1. Letölteni kívánt terület 

2. Terület részletessége 

1) Kiválasztott elem 

2) Kiválasztás megszüntetése 

3) Elemmel történő interakciók: 

a) Részletek mutatása 

b) Elem szerkesztése 

c) Törlés 

d) Másolás 

e) Nagyítás 


