
      Oferece suporte ao ESRI ArcGIS 10 além da 

versão 9.3.x. Aproveite os recursos oferecidos 

pelo ArcGIS 10, incluindo camadas com 

reconhecimento de tempo, bancos de dados 

geográficos padrão, camadas de consulta, 

camadas de mapa de base e metadados ArcGIS.  
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Suporte ao ArcGIS 10 

EZView LayerBuilder 
     Consulta dados do EQuIS Professional e do 

Enterprise com o EZView:  uma  vista em 

árvore hierárquica aprimora os critérios de 

pesquisa, consultando resultados analíticos 

ou elevações de lençol freático em bancos 

de dados do EQuIS.  

     As consultas resultantes são abertas como 

camadas armazenadas em bancos de dados 

geográficos ou como camadas dinâmicas 

dispondo de vínculos ativos a bancos de 

dados do EQuIS. 

EQuIS™ para ArcGIS 
O EQuIS para ArcGIS adiciona poderosos módulos e utilitários ambientais para aprimorar os recursos dos aplicativos 
de GIS para desktop ArcMap e ArcScene da ESRI. É possível usar o ArcView, o ArcEditor ou o ArcInfo para criar, 
consultar, mapear, analisar e gerar relatórios a partir de bancos de dados de projetos do EQuIS, ao mesmo tempo 
integrando o GIS aos mais sofisticados softwares de terceiros. 
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O EQuIS da EarthSoft é o sistema de gestão de dados ambientais mais amplamente utilizado no mundo. 
O EQuIS é usado por várias agências governamentais e proprietários de indústrias, além de mais de  
400 consultores e 500 laboratórios analíticos em todo o mundo.   

O EQuIS para ArcGIS dispõe de interfaces para 

HoleBASE, EnviroInsite, RockWorks, LogPlot, 

GMS, gINT, EVS/MVS, Surfer e outras 

ferramentas para criação de registros de 

perfuração, cercas geológicas, etiquetas 

tabulares (diagramas de teia de aranha) e 

contornos a partir do ArcMap e do ArcScene. 

Interfaces para os 
principais aplicativos 

ambientais 

Amplia o ArcGIS 
  Também estão incluídos diversos recursos para aprimorar o ArcGIS: 

• Janela de visualização 3D para o ArcMap 

• Guia ‘Metadata’ (Metadados) de propriedades de camada para visualização e edição a 

partir do ArcMap/ArcScene 

• Desenvolva um módulo de recursos 3D para criar geometrias "multipatch“ (à esquerda) 

• Os relacionamentos das tabelas do EQuIS são recriados 

no ArcGIS, facilitando incorporar informações sobre as 

instalações nas análises de GIS ou no geoprocessamento.  

• Coloque locais de amostragem automaticamente nos 

mapas. 

• Todas as camadas usam uma galeria de estilos 

personalizável e específica da instalação,  

ajudando a padronizar mapas para produção. 

Conecte a bancos de  
dados do EQuIS 
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