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Bentley проправя различен път към геопространствената и 
инженерна проектна интеграция и софтуерното лицензиране 

 
 

По време на тазгодишната конференция на Bentley 

Systems - Year in Infrastructure, (www.bentley.com), проведена в 

Лондон, изпълнителният директор на компанията Greg Bentley 

(на снимката) описа пред потребителите една различна визия, 

която в същността си базира ефективното управление на 

проекти на една напълно обвързана и единна среда.  

Предстоящото CONNECT поколение продукти на Bentley ще наследи сегашното V8i Series, 

като запази без промяна DGN формата. Според официалното изявление на компанията: 

В CONNECT версията технологичната платформа на Bentley прави стъпка напред към 

поддържката на хибридна работна среда от десктоп приложения за моделиране, облачни услуги, 

локални сървъри и мобилни приложения. CONNECT поколението максимално се възползва от 

възможностите на облачните услуги на Microsoft Azure, за да обвърже всички потребители от 

всички проекти. Azure също поддържа CONNECT SELECTservices, новата платформа на Bentley за 

лицензиране, която беше успешно представена по-рано тази година като допълнение на 

продуктовото портфолио към новата абонаментна програма на Bentley, даваща възможност за 

тримесечен срок на лицензиране на всички абонати на Bentley - SELECT Open Access. 

В този материал изпъкват два ключови акцента. Първо възможността  да се достъпи 

проект за работа през облак, десктоп или мобилно устойство, или това което Bentley описва като 

“хибридна“ работна среда. И второ възможността потребителите да избират тримесечен срок на 

лицензиране. Което е изключително удобно в случаите, когато на потребителя му се налага да 

използва софтуера за ограничен период от време. Тогава той може да се съгласи на ограничения 

период на лицензиране, който при нужда може да се обнови на три месеца. Този вид гъвкавост 

смекчава финансовите бариери пред потребителите.  

В същността си това е "pay as you go" опция. Предизвикателството пред потребителите и 

Bentley се крие в процеса на обучение. И дали ще могат потребителите да станат достатъчно 

опитни в краткия период на лицензиране и дали Bentley ще може да покрие нуждите от онлайн 

обучение, които да улеснят идеалната производителност. 

Старши Софтуер вицепрезидентът на Bentley, Bhupinder Singh, отбелязва, че CONNECT 

поколението разширя обхвата на ProjectWise до цялостната проектна екосистема; управлението 

http://www.bentley.com/
http://pages.info.bentley.com/open_access_subscriptions/
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на инженерното съдържание; разпределението на дейности; и всеки участник в проект ще има 

достъп до дадена продуктна функционалност. 

Според Singh „проектите стават все по-амбициозни, комплекстни и разпръснати... Поради 

тази причина предизвикателството с CONNECT версията беше да представим по-добре 

представящи се продукти. За да постигне това, Bentley се възползва максимално от 

платформената си среда и изгради единна проектна среда; всичко в CONNECT версията е 

проектно-ориентирано.  Всеки участник в проект се свързва със съответния проектен наръчник [и] 

приложения, съобразени с неговите дейности.“ 

Други акценти от обявяването включват: 

 Обща среда за разполагане на приложения – един файлов формат; непрекъснати 

работни потоци и възможността за непрекъсната работа между различните 

дисциплини; 

 Потребителите могат да създават табла за управление, които позволяват 

мониторинг на изпълнението на проекта и дават видимост на проектите; 

 ProjectWise Connection Services са базирани на Microsoft Azure около споделянето и 

взимането на информация от мобилни устройства, целящо предоставянето на една 

по-добра проектна среда за споделяне; 

 MicroStation CONNECT работи с познатия от продуктите на Microsoft Office ribbon 

интерфейс; 

 През септември Bentley придоби SaaS решението SITEOPS (виж официалното 

прессъобщение), за да улесни работата на строителните инжинери чрез облачни 

услуги. SITEOPS позволява на строителните инженери да изледват всички 

възможни опции, което позволява оптималния избор на строително решение, 

съпроводено с мониторинг на възникналите разходи. 

 

Източник: http://apb.directionsmag.com/entry/bentley-forges-different-path-to-geospatial-

and-engineering-project-in/423807 

Повече за продуктите, решенията и потребителите на Bentley Systems можете да 

намерите на http://www.david.bg/bentley 

http://www.bentley.com/en-us/corporate/news/quarter+3/bentley+acquires+siteops.htm
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