
Inštalácia ArcGIS Survey123 Field App z obchodu 
s aplikáciami (Google Play)

Inštalácia mobilnej aplikácie

Na vypĺňanie formulára nie je potrebné byť 
prihlásený na ArcGIS Online. 
Vyberieme možnosť „Pokračovať bez 
prihlásenia“.



Pre stiahnutie formulára ako neprihlásený používateľ vyberieme možnosť naskenovať URL prieskumu pomocou QR kódu.
Upozornenie: uistite, že máte zariadenie pripojené k internetu

Stiahnutie formulára do mobilu 

Naskenujte QR kód.
Prieskum sa automaticky 
stiahne do telefónu a otvorí 
sa rovno zber údajov.

Nasnímanie funguje aj priamo 
z monitoru, ak nie QR kód 
vytlačte a naskenujte.

Pre teraz zber údajov 
zatvoríme stlačením na „X“ 
v ľavom hornom rohu 
a výberom možnosti 
„Zatvoriť a za hodiť zmeny“.



Toto používateľovi umožní pracovať s 
mapou aj v teréne na miestach, kde nie je 
dostupný mobilný internet.

Formulár
Stiahnutie offline máp

Sťahovanie offline mapy môže prebiehať dlhšiu dobu, nakoľko sa jedná o územie celej republiky –
podkladom sú vybrané vrstvy OSM (OpenStreetMap). 

V aplikácii sa zobrazí hlavné 
okno prieskumu. Pristúpime k 
stiahnutiu offline mapy do 
telefónu stlačením na 
„burger“ tlačidlo v pravom 
hornom rohu.

Vyberieme možnosť 
„Offline mapy“.

Vyberieme si offline mapu, 
ktorú chceme stiahnuť do 
telefónu a pomocou ikonky 
„obláčika“ si ju stiahneme. 

Upozornenie: zoznam máp sa môže v priebehu času meniť.

Po stiahnutí mapy 
stlačíme na šípku v 
ľavom hornom rohu 
a presunieme sa do 
hlavného okna 
prieskumu.

Teraz môžeme pristúpiť k 
zberu údajov stlačením 
tlačidla „Zbierať“.



offline mapa online mapa

Výhodou Survey123 je 
možnosť zbierať 
priestorové informácie 
priamo z mapy. 
V teréne aj s využitím 
lokalizácie pomocou 
GNSS v telefóne. 
Stlačením na ikonu mapy 
sa otvorí mapové okno

V rámci mapy je 
možné meniť 
podkladové mapy 
podľa potreby 
stlačením tlačidla „4 
mapy“.

Vyberieme si podkladovú mapu podľa potreby. Vyberať je 
možné z online a offline máp podľa toho, či je telefón 

pripojený k internetu

Modrý „špendlík“ nastavíme na 
miesto, pre ktoré zbierame
v prieskume informácie 
a „odpoveď“ uložíme pomocou 
kvačky v pravom dolnom rohu

Offline mapu si 
musíte pred 
mapovaním v 
teréne stiahnuť 
do mobilu.



Po vyplnení formulára uložíme odpovede pomocou 
kvačky v pravom dolnom rohu.

Pokiaľ je zariadenie pripojené k internetu, 
odpovede je možné hneď odoslať na server. 

Ak však zariadenie nie je pripojené k internetu, 
ukáže sa nám okno s možnosťou „Uložiť v outboxe“.

Odoslanie formulára

K odoslaniu prieskumu je potrebné pripojiť sa na internet. 
Výhodou je, že do outboxu je možné uložiť viacero prieskumov a odoslať ich po jednom aj neskôr.

Pri online režime sa po stlačení kvačky v pravom dolnom rohu po ukončení zberu odpovedí zobrazí okno s možnosťami
1. Odoslať teraz
2. Pokračovať v prieskume
3. Uložiť v outboxe.

Pre odoslanie odpovedí na server vyberieme možnosť „Odoslať teraz“.

Po odoslaní 
odpovedí je 
možné zobraziť 
už odoslané 
odpovede, 
prípadne ich 
editovať


