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Dlaczego firma Bentley wymaga, aby wszyscy użytkownicy byli zalogowani
w celu używania aplikacji i usług w chmurze firmy Bentley?
Od teraz wszyscy użytkownicy produktów i usług firmy Bentley muszą zalogować się do CONNECTION Client
(klienta CONNECTION) firmy Bentley na każdym urządzeniu, przy pomocy którego łączą się z aplikacjami lub
usługami w chmurze firmy Bentley. Wdrażamy tę zasadę, aby zachować zgodność z najlepszymi praktykami w
branży i aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno firmy Bentley, jak i użytkowników naszych produktów i usług. Jest
to również konieczne, abyśmy mogli zapewniać nowe usługi stanowiące część korzyści zapewnianych w ramach
subskrypcji i nowe możliwości zapewniane obecnie wraz z aplikacjami i usługami w chmurze firmy Bentley.
Przyszłość firmy Bentley jest związana z licencjonowaniem CONNECT — nowym modelem zapewniającym
dodatkowe funkcje, o które prosili nasi użytkownicy. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu użytkowników oraz
po zainstalowaniu narzędzia CONNECT License Adapter, Twoja organizacja będzie mogła czerpać korzyści
z licencjonowania CONNECT na wczesnych etapach jego wdrażania. Po wprowadzeniu licencjonowania
CONNECT na rynek dostępne funkcje będą obejmować:
•

Możliwość ustawiania powiadomień o alertach na podstawie liczby używanych licencji

•

Zastąpienie kluczy aktywacyjnych obiektu weryfikacją użytkowników, co zwiększy bezpieczeństwo Twoich
licencji i subskrypcji firmy Bentley

•

Szybsze wprowadzanie nowych użytkowników i aplikacji firmy Bentley

Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu użytkowników Twoja organizacja będzie mogła również wziąć udział
w programie rabatowym Earned Value Discount. Więcej informacji można znaleźć w Portalu Przedsiębiorstwa
(Enterprise Portal).

Jakie kroki musi podjąć Twoja organizacja, aby spełnić to wymaganie?
Twoja organizacja musi dopilnować, aby wszyscy użytkownicy logowali się do CONNECTION Client przy użyciu
swojego Profilu Bentley na każdym urządzeniu, na jakim korzystają z aplikacji lub usług w chmurze firmy Bentley.
Jako wyznaczony administrator subskrypcji firmy Bentley odgrywasz kluczową rolę w udzielaniu pomocy
użytkownikom przy spełnianiu tego wymogu poprzez:
•

Zarejestrowanie każdego ze swoich użytkowników, co utworzy ich Bentley Profile

•

Pomoc w instalacji CONNECTION Client na odpowiednich urządzeniach użytkowników

Po wykonaniu tych czynności pojedynczy użytkownicy będą mogli po prostu zalogować się do CONNECTION
Client w swoich urządzeniach, co zajmie im nie dłużej niż pięć minut. Szczegółowe instrukcje i dokumentację
można znaleźć pod adresem
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Jakie informacje są gromadzone razem z wymaganymi danymi
rejestracyjnymi użytkowników?
Informacje wymagane w Profilu to imię, nazwisko, adres e-mail i kraj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności, należy kliknąć tutaj.

Co to jest CONNECTION Client?
CONNECTION Client musi być zainstalowany na każdym urządzeniu wymaganym do użycia aplikacji i usług
w chmurze firmy Bentley. CONNECTION Client pozwala użytkownikowi zalogować się w celu uwierzytelnienia
siebie i swojego urządzenia, co pozwala na właściwy dostęp do aplikacji i usług objętych licencją.

W jaki sposób zostaną spełnione wymagania Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO)?
Firma Bentley chroni dane osobowe. Po dodaniu użytkowników do User Management firma Bentley gromadzi
i przetwarza następujące dane osobowe związane z kontem:
•

Dane profilu konta IMS (imię i nazwisko, adres e-mail, kraj)

•

Dane dotyczace użytkowania oprogramowania i usług

Dane osobowe związane z kontem podlegają następującym podstawowym czynnościom przetwarzania, które
służą uzasadnionemu interesowi biznesowemu:
•

Zapewnienie dostępu do funkcji i czynności w naszych witrynach internetowych i aplikacjach

•

Potwierdzenie uprawnień użytkownika do korzystania z określonych funkcji i usług

•

Zapewnienie niestandardowej treści i zasobów na podstawie wcześniejszej aktywności i użytkowania

•

Spełnienie obowiązków wynikających z umów oraz w celach administracyjnych, rozliczeniowych
i zapewnienia wsparcia

•

Usprawnienie naszych witryn i aplikacji pod kątem użytkowników

•

Przeprowadzanie badań i analiz dotyczących wydajności naszych witryn i aplikacji

•

Zapewnienie bezpieczeństwa systemu, wykrywanie oszustw i ochrona danych

Jeśli mieszkasz na terenie UE, wówczas mają zastosowanie unijne przepisy dotyczące ochrony danych.
Więcej informacji na temat Programu zgodności firmy Bentley z rozporządzeniem RODO.
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W jaki sposób zostanie zwiększone bezpieczeństwo?

Rejestrowanie i logowanie użytkowników zwiększa bezpieczeństwo przez zmniejszenie ryzyka związanego
z raportowaniem użytkowania poprzez anonimowe komputery wykorzystujące klucze aktywacyjne organizacji.
Organizacja opłacająca licencje na oprogramowanie/usługi oraz firma Bentley powinny móc wiedzieć, czy takie
użycie jest związane z użytkownikami, którzy otrzymali uprawnienia od administratora lub współadministratora
organizacji. Nasze wymagania dotyczące rejestrowania i logowania użytkowników zapewniają niezbędną
widoczność raportowania poprzez powiązanie uprawnionego użytkownika z określonym komputerem
raportującym użytkowanie.

Czy dodatkowe usługi są uruchamiane za pośrednictwem
CONNECTION Client?

Po zainstalowaniu CONNECTION Client pozwala również administratorom zarządzać aktualizacjami
oprogramowania, powiadomieniami i uwierzytelnionym dostępem do innych usług firmy Bentley, takich jak nowe
usługi CONNECTservices dostępne obecnie bez dodatkowych opłat dla każdego subskrybenta aplikacji firmy Bentley.

Czy logowanie się za pośrednictwem CONNECTION Client oznacza zgodę
użytkownika na dodatkowe warunki?

Podczas logowania się za pośrednictwem CONNECTION Client użytkownicy muszą przeczytać i zaakceptować
naszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) oraz Warunki świadczenia usług Bentley Cloud
Services. Te warunki można znaleźć pod adresem

W jaki sposób można kontrolować dostęp użytkowników do usług
w chmurze?

Aby zarejestrować Projekt Connected, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora lub
współadministratora bądź uprawnienia CONNECTservices powiązane z jego kontem Bentley. Ta kontrola dostępu
na podstawie roli (RBAC) jest dostępna w User Management. Użytkownik bez kontroli RBAC nie może m.in.
przesyłać ani pobierać projektów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem

Na jakich komputerach należy zainstalować CONNECTION Client?

CONNECTION Client należy zainstalować na każdym komputerze z systemem operacyjnym Windows 7 SP1
(lub nowszym), na którym jest zainstalowana aplikacja desktopowa firmy Bentley. CONNECTION Client w wersji
32- lub 64-bitowej można pobrać w sklepie Bentley Store.
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Czy CONNECTION Client musi być zainstalowany na naszych serwerach?
Nie. CONNECTION Client to wyłącznie aplikacja desktopowa.

Czy mam możliwość sfederowania dostawcy tożsamości zamiast masowo
przesyłać użytkowników?
Większe organizacje mogą być zainteresowane sfederowaniem swojego dostawcy tożsamości z Identity
Management System (systemem zarządzania tożsamościami) firmy Bentley. Aby uzyskać więcej informacji,
prześlij prośbę pod adres

Czy użytkownik musi się zarejestrować i zalogować, aby korzystać z
nowych możliwości usług CONNECTservices?

Aby w pełni korzystać z możliwości usług CONNECTservices (w tym z CONNECT Advisor — doradcy CONNECT),
użytkownik musi być zarejestrowany i zalogowany.

Czy CONNECTION Client jest kompatybilny z Citrix?

Tak, jest kompatybilny. Zainstaluj CONNECTION Client na serwerach, na których są zainstalowane aplikacje
firmy Bentley i opublikuj go w taki sam sposób, jak pozostałe aplikacje firmy Bentley. Każdy użytkownik Bentley
będzie musiał go uruchomić i się zalogować, aby uzyskać dostęp do swojej aplikacji desktopowej, takiej jak
MicroStation. Kiedy użytkownik zakończy korzystanie ze swojej aplikacji firmy Bentley, może się wylogować
z CONNECTION Client. Dlatego przed otwarciem swoich aplikacji desktopowych firmy Bentley użytkownicy
muszą uruchomić CONNECTION Client z poziomu sklepu, jeśli w taki sposób uzyskiwali dostęp do
opublikowanych aplikacji, i się zalogować.

Co to jest program EVD i w jaki sposób odnosi się do wymagania firmy
Bentley dotyczącego rejestrowania i logowania użytkowników?

Program EVD (Earned Value Discount) firmy Bentley oferuje możliwość obniżenia kosztów licencji i subskrypcji
zakupionych od firmy Bentley dzięki trzem różnym elementom rabatu zależnym od ilości, używanych wersji
oprogramowania oraz subskrypcji Enterprise License Subscription (ELS). Aby skorzystać z rabatu EVD,
użytkownicy muszą się zarejestrować i zalogować w portalu User Management zgodnie z instrukcjami
dostępnymi w Centrum zasobów administratora. Kiedy użytkownicy zakończą ten proces, Twoja organizacja
będzie mogła zaoszczędzić maksymalnie do 50% kosztów oprogramowania i usług firmy Bentley w ramach
programu EVD. Więcej informacji na temat programu EVD można znaleźć w odpowiedziach na najczęściej
zadawane pytania dotyczące programu Earned Value Discount w Portalu Przedsiębiorstwa.
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