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Introductie Survey123 

Voor het verzamelen van gegevens online of op het terrein, wordt er vaak gebruik gemaakt van 
enquêtes. Nu bestaat er een applicatie binnen ArcGIS Online die het mogelijk maakt om uw eigen 
enquêtes aan te maken: ArcGIS Survey123. 

Survey123 is makkelijk te gebruiken met elke smartphone of tablet. Gebruikers kunnen dus 
eenvoudig hun gegevens invullen op de enquête in Survey123 en dit wordt direct opgeslagen op uw 
ArcGIS Online. Vervolgens kan u direct overgaan tot het bekijken en analyseren van de data. 

Hoe kunt u gebruik maken van Survey123? 
Om te starten met het aanmaken van uw eigen enquêtes in Survey123, logt u in met uw ArcGIS 
Online gebruikersnaam en paswoord op de volgende link: https://survey123.arcgis.com/surveys. 
Vervolgens kiest u ervoor om uw nieuwe enquête aan te maken, ofwel met de Desktop applicatie 
(Survey123 Connect) ofwel met de Webdesigner op de Survey123 website. We focussen hier op de 
eenvoudigere Webdesigner.  

U krijgt vervolgens een uitgebreid keuzescherm met verschillende types vragen voorgeschoteld 
waarmee u uw enquête kunt opbouwen. Sleep gewoon de gewenste type vraag naar de lege 
enquête en pas zo de enquête volledig aan naar uw wensen. 
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Bent u tevreden met resultaat van uw enquête? Klik dan op publiceren en uw enquête wordt direct 
beschikbaar voor gebruik op uw smartphone of tablet. Om deze te gebruiken, download u de 
applicatie ArcGIS Survey123 in de App Store of Google Play.  

Vervolgens logt u in met uw gebruikersnaam en paswoord voor ArcGIS Online en kunt u beginnen 
met het verzamelen van gegevens in het veld. Na het invullen van de enquête, worden de gegevens 
direct doorgestuurd naar uw ArcGIS Online. Voor de analyse van de data logt u weer in op de 
website versie van Survey123, en krijgt u een mooi overzicht van alle verzamelde gegevens. 

Extra informatie 
Mocht u geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen omtrent ArcGIS Survey123 kan u onze 
webinar bekijken op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=dwguANblUCg.  

Ten laatste, geef ik nog een training mee met de stappen voor het creëren van uw eerste enquête in 
Survey123: https://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-survey123/#create-a-survey 
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