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Proč společnost Bentley požaduje přihlášení všech uživatelů k používání
aplikací Bentley a cloudových služeb?
V budoucnu se všichni uživatelé společnosti Bentley musí přihlásit k Bentley CONNECTION klientovi na každém
zařízení, kde budou přistupovat k jakékoli aplikaci Bentley nebo cloudové službě. Tuto politiku realizujeme proto,
abychom drželi krok s nejlepšími postupy v odvětví a zlepšili bezpečnost jak pro společnost Bentley, tak pro naše
uživatele. Dále je nezbytné, abychom mohli dodávat nové služby, které jsou součástí vašeho předplatného
a nových funkcí, které vám nyní poskytují aplikace Bentley a cloudové služby.
Budoucnost společnosti Bentley se soustřeďuje na CONNECT Licensing, což je nový model, který poskytuje
další funkce, o které si naši uživatelé řekli. Jakmile se uživatelé zaregistrují, stanou se propojenými uživateli a po
instalaci CONNECT License Adapter bude vaše organizace moci využívat výhod CONNECT Licensing v raných
fázích jejího vydání. Po obecném vydání budou nadcházející funkce a možnosti CONNECT Licensing zahrnovat
následující:
•

Možnost nastavit oznámení na upozornění na základě počtu používaných licencí

•

Výměnu aktivačních klíčů s ověřením uživatele, vylepšení zabezpečení vašich licencí a předplatného Bentley

•

Rychlejší začleňování nových uživatelů a aplikací Bentley

Po vyplnění této registrace uživatele a po přihlášení bude mít vaše organizace nárok také na získání slevy za
získanou hodnotu. Další informace najdete na portálu Enterprise:

Jaké kroky musí vaše organizace podniknout, aby tento požadavek splnila?
Vaše organizace musí zajistit, aby se všichni uživatelé přihlašovali ke CONNECTION klientovi pomocí svého
profilu Bentley na každém zařízení, kde se používají aplikace a cloudové služby společnosti Bentley. Jako určený
administrátor pro vaše předplatné společnosti Bentley hrajete klíčovou roli v tom, že pomáháte uživatelům splnit
tento požadavek:
•

Zaregistrovat všechny vaše jednotlivé uživatele, čímž se vytvoří jejich Bentley profil

•

Pomoci při instalaci CONNECTION klienta na příslušném uživatelském zařízení

Jakmile budou tyto kroky dokončeny, jednotliví uživatelé se jednoduše přihlásí ke CONNECTION klientovi
na svých službách, je to proces, který trvá méně než pět minut. Podrobné pokyny a dokumentaci
najdete na odkazu:
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Jaké informace jsou shromažďovány s požadavkem na registraci uživatele?
Požadované informace v profilu jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa a země.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.

Co je CONNECTION klient?
CONNECTION klient musí být nainstalován na každém zařízení potřebném pro použití aplikací Bentley
a cloudových služeb. CONNECTION klient umožňuje uživateli přihlásit se k ověření totožnosti a zařízení, což
umožňuje vhodný přístup k licencovaným aplikacím a službám.

Jak to splňuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?
Společnost Bentley se zavazuje chránit vaše soukromí. Jakmile jsou uživatelé přidáni do správy uživatelů,
společnost Bentley shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje účtu:
•

Data profilu účtu IMS (jméno, e-mailová adresa a země)

•

Data o využívání softwaru a služeb

Na osobní údaje účtu se vztahují následující základní aktivity zpracování, které slouží pro legitimní
obchodní zájmy:
•

Poskytovat přístup k funkcím a aktivitám na našich webových stránkách a v našich aplikacích

•

Potvrdit nárok uživatele na použití určitých funkcí a služeb

•

Poskytovat přizpůsobený obsah a zdroje na základě uplynulých aktivit a využití

•

Naplňovat smluvní povinnosti a pro účely správy, fakturace a podpory

•

Vylepšovat naše weby a aplikace pro uživatele

•

Provádět výzkum a analýzy pro řešení výkonu našich webů a aplikací

•

Pomáhat udržovat bezpečný systém, odhalovat podvody a chránit data

Pokud žijete v EU, platí pro vás nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Přečtěte si další informace
o programu souladu společnosti Bentley s nařízením GDPR.
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Jak to zlepšuje bezpečnost?
Registrace uživatelů a přihlášení zlepšuje bezpečnost tím, že snižuje rizika související s využitím funkce
vykazování anonymních zařízení v rámci aktivačního klíče organizace. Organizace, které licencují
software/služby, i společnost Bentley by měly vědět, že takové využití je uskutečňováno uživateli, kteří byli
schváleni správcem nebo spoluadministrátorem organizace. Naše požadavky na registraci uživatele a přihlášení
umožňuje nezbytnou viditelnost pro vykazování díky přiřazení oprávněného uživatele s určitým využitím
vykazování zařízení.

Jsou doplňkové služby povoleny prostřednictvím CONNECTION
klienta?
Po instalaci bude CONNECTION klient také umožňovat správcům spravovat aktualizace softwaru, oznámení
a oprávnění pro přístup k dalším službám Bentley, jako jsou například nové CONNECTservices,
které jsou nyní k dispozici zcela zdarma ke každému předplatnému aplikací Bentley.

Musí uživatel při přihlášení ke CONNECTION klientovi přijmout
další podmínky?
Při přihlášení ke CONNECTION klientovi budou uživatelé vyzváni k přečtení licenční smlouvy s koncovým
uživatelem (EULA) a smluvních podmínek ke cloudovým službám společnosti Bentley a k vyjádření souhlasu
s uvedenými podmínkami. Smluvní podmínky najdete na odkazu:

.

Jak můžeme řídit přístup uživatelů při povolení cloudových služeb?
Aby bylo možné zaregistrovat propojený projekt, musí mít uživatel oprávnění správce, spoluadministrátora nebo
oprávnění pro správu služeb CONNECTservices přiřazených k jeho účtu Bentley. Toto řízení přístupu na základě
rolí (RBAC) se nachází ve správě uživatelů. Pokud uživatel nemá RBAC, nebude moci projekt odeslat, stáhnout
atd. Další informace získáte kliknutím na tento odkaz:

.

Jaká zařízení potřebuji pro instalaci CONNECTION klienta?
CONNECTION klient musí být nainstalován v každém operačním systému Windows 7 SP1 (nebo vyšší verzi)
s desktopovou aplikací Bentley. Klient je k dispozici ve 32-bitových i 64-bitových verzích, v obchodě Bentley zde:
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Musí být CONNECTION klient nainstalován na našich serverech?
Ne, CONNECTION klient je aplikace pouze pro stolní zařízení.

Mám možnost sloučit poskytovatele totožnosti místo toho, abych
hromadně nahrával uživatele?
Větší organizace by mohlo zajímat sloučení svého poskytovatele totožnosti se systémem Bentley Identity
Management System. Pokud máte zájem o další informace, odešlete požadavek na:

.

Musí se uživatel zaregistrovat a přihlásit, aby mohl využívat výhody
nových služeb CONNECTservices?
Chcete-li plně využít výhody služeb CONNECTservices (včetně aplikace CONNECT Advisor), musí být uživatel
zaregistrován a přihlášen.

Je CONNECTION klient kompatibilní se systémem Citrix?
Ano, je kompatibilní. Nainstalujte CONNECTION klienta na servery s nainstalovanou aplikací Bentley a publikujte
jej stejně jako ostatní aplikace Bentley. Každý uživatel Bentley jej bude muset spustit a přihlásit se, než bude moci
získat přístup k desktopové aplikaci, jako je například MicroStation. Pokud chce uživatel přestat aplikaci Bentley
používat, může se z CONNECTION klienta odhlásit. Proto musí uživatelé spustit CONNECTION klienta z popředí,
pokud tímto způsobem přistupují také k publikovaným aplikacím, a přihlásit se, než spustí svou desktopovou
aplikaci Bentley.

Co je EVD a jak souvisí s registrací uživatele Bentley a s požadavkem
na přihlášení?
EVD je sleva společnosti Bentley za získanou hodnotu, která vám dává šanci ušetřit na licencích a předplatných
zakoupených od společnosti Bentley prostřednictvím tří různých složek slevy založených na objemu, používání
aktuální verze a předplatném Enterprise License Subscription (ELS). Aby měli uživatelé nárok na slevu EVD, musí
být registrováni a přihlášeni do našeho systému správy uživatelů, jak je uvedeno v centru zdrojů správce. Jakmile
uživatelé tento proces dokončí, získá vaše organizace nárok na slevu EVD ve výši až 50 % na váš software
a služby Bentley. Další informace o slevě EVD najdete v častých dotazech ke slevě za získanou hodnotu na
portálu Enterprise:
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