Registro de Usuário Bentley
Ficha Informativa

Por que a Bentley está pedindo a todos os usuários que se inscrevam para
usar os aplicativos e serviços cloud da Bentley?
A partir de agora, todos os usuários da Bentley devem se inscrever no CONNECTION Client da Bentley em cada
dispositivo que utilizam para acessar aplicativos ou serviços cloud da Bentley. Estamos implementando esta
política para manter as melhores práticas da indústria e para melhorar a segurança para a Bentley e para nossos
usuários. E ainda para nos ajudar a melhor entregar novos serviços que fazem parte de seus benefícios de
assinatura e novas funcionalidades que são agora fornecidas com seus aplicativos e serviços cloud da Bentley.
O futuro da Bentley está focado no CONNECT Licensing, um novo modelo que disponibiliza funcionalidades
adicionais solicitadas por nossos usuários. Depois de seus usuários estarem registrados e se tornarem
Connected, e após instalar o CONNECT License Adapter, sua empresa poderá aproveitar o CONNECT Licensing
na fase inicial de seu lançamento. Após o lançamento geral, as funcionalidades e capacidades futuras do
CONNECT Licensing incluem:
•

A capacidade de configurar notificações de alerta segundo o número de licenças usadas

•

Substituir as chaves de ativação do site com validação do usário, melhorando a segurança de suas
licenças e subscrições da Bentley

•

Introdução mais rápida de novos usuários e aplicativos Bentley

Ao realizar este registro e assinatura de usuários, sua organização também se tornará elegível para receber um
desconto de valor agregado. Para mais informações, visite o Enterprise Portal.

Que etapas sua organização tem que realizar para abordar este requisito?
Sua organização deve garantir que todos os usuários se inscrevam no CONNECTION Client através de seu
Perfil Bentley em cada dispositivo que utilizam para acessar aplicativos e serviços cloud da Bentley. Como
administrador indicado para sua assinatura Bentley, você tem um papel fundamental em ajudar os usuários
a cumprirem este requisito ao:
•

Registrar todos os usuários, o que cria seus Perfis Bentley

•

Ajudar com a instalação do Cliente CONNECTION nos dispositivos de usuários adequados

Depois de terminarem estas etapas, os usuários precisam apenas se inscreverem no CONNECTION Client em
seus dispositivos, um processo que demora menos de cinco minutos. Você pode acessar instruções detalhadas
e documentação em
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Quais informações são coletadas com a solicitação de registro de usuários?
A informação necessária em um Perfil é o primeiro nome, sobrenome, e-mail e país. Para mais informações
sobre nossa política de privacidade clique aqui.

O que é o CONNECTION Client?
O CONNECTION Client deve estar instalado em todos os dispositivos necessários para o uso de aplicativos
e serviços cloud da Bentley. O CONNECTION Client permite que o usuário entre para autenticar sua identidade
e seu dispositivo, que permite o acesso adequado a aplicativos licenciadas e serviços.

Como isto cumpre com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)?
A Bentley está empenhada na proteção de sua privacidade. Quando os usuários são adicionados ao User
Management, a Bentley coleta e trata os seguintes dados pessoais da conta:
•

Dados de perfil do IMS da Conta (nome, e-mail e país)

•

Dados de uso de software e serviços

Os dados pessoais da conta estão sujeitos às seguintes atividades de tratamento básicas, que servem um
interesse de negócios legítimo:
•

Disponibilizar acesso a funcionalidades e atividades em nossos sites e aplicativos

•

Confirmar o direito de um usuário em usar funcionalidades e serviços específicos

•

Disponibilizar conteúdo e recursos personalizados com base em atividade e uso anteriores

•

Cumprir deveres contratuais e para efeitos administrativos, de cobrança e suporte

•

Melhorar nossos sites e aplicativos para usuários

•

Realizar pesquisa e análises para verificar o desempenho de nossos sites e aplicativos

•

Ajudar a manter um sistema seguro, detectar fraudes e proteger dados

Se você residir na UE, serão aplicados os regulamentos de proteção de dados da UE. Saiba mais sobre
o Programa de Conformidade com o RGPD da Bentley.
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Como isto melhora a segurança?
O registro e inscrição de usuários melhora a segurança ao reduzir os riscos relacionados com o uso de
comunicação anônima de máquinas sob uma chave de ativação da empresa. A empresa licenciadora do
software/serviços e a Bentley devem poder saber que este uso está sendo realizado por usuários aprovados
pelo administrador e coadministrador da organização. Nossos requisitos de registro e inscrição permitem
a visibilidade de comunicação necessária para isto relacionando um usuário individual autorizado a um uso de
comunicação de máquina específica.

São ativados serviços adicionais através do CONNECTION Client?
Depois de instalado, o Cliente CONNECTION permite ainda que os administradores gerenciem atualizações de
software, notificações e acessos autenticados a outros serviços Bentley, como os novos CONNECTservices
agora disponibilizados sem custos adicionais para todos os assinantes de aplicativos Bentley.

Os termos adicionais estão sendo aceitos pelo usuário no momento da
inscrição no CONNECTION Client?
Ao inscrever-se no CONNECTION Client, os usuários terão de ler e aceitar nosso Contrato de Licença para Usuários
Finais (EULA) e os Termos de Serviço da Bentley Cloud Services. Consultar os termos e condições em

Como controlamos o acesso dos usuários ao ativar os serviços em nuvem?
Para registrar um Projeto Connected, o usuário deve ter privilégios de administrador, coadministrador ou
CONNECTservices associados a sua conta Bentley. Esse controle de acesso baseado no cargo (RBAC) está
localizado no Gerenciamento de Usuários. Se um usuário não tiver RBAC, não poderá transferir, baixar, etc.,
um projeto. Para mais informações, clique aqui

Em que máquinas tenho de instalar o CONNECTION Client?
O CONNECTION Client deve ser instalado em todos os sistemas operacionais Windows 7 SP1 (ou superior)
com um aplicativo em ambiente de trabalho da Bentley. O Client está disponível nas versões de 32- e 64-bit,
disponível na loja da Bentley.
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O Cliente CONNECTION deve estar instalado em nossos servidores?
Não, o CONNECTION Client é, exclusivamente, um aplicativo para ambiente de trabalho.

Tenho a opção de unificar meu provedor de identidade em vez de fazer
o upload de usuários em conjunto?
As organizações maiores poderão estar interessadas na unificação de seu provedor de identidade com
o Sistema de Gerenciamento de Identidades da Bentley. Se você estiver interessado em saber mais, envie um
pedido para

Os usuários devem se registrar e inscrever para beneficiar dos novos
CONNECTservices?
Para usufruir ao máximo dos CONNECTservices (incluindo o CONNECT Advisor) os usuários devem estar
registrados e inscritos.

O CONNECTION Client é compatível com o Citrix?
Sim, é compatível. Instale o CONNECTION Client nos servidores com seu aplicativo da Bentley instalado
e publique-o como faria com outros aplicativos da Bentley. Cada usuário da Bentley terá que iniciá-lo e logar
antes de poder acessar seu aplicativo de ambiente de trabalho, como o MicroStation. Quando o usuário já não
precisar acessar seu aplicativo da Bentley, pode encerrar a sessão do CONNECTION Client. Assim, os usuários
terão de iniciar o CONNECTION Client a partir da interface de usuário, se esta for a forma como acessam
a aplicativos publicados e logar antes de abrirem seu aplicativo de ambiente de trabalho da Bentley.

O que é DVA e como se relaciona com o requisito de registro e inscrição de
usuários da Bentley?
O DVA é o Desconto de Valor Agregado da Bentley, que oferece a você a oportunidade de economizar nas licenças
e assinaturas que adquirir à Bentley com três componentes de desconto diferentes, tendo em consideração
o volume, uso da versão atual, e Enterprise License Subscription (ELS). Para se qualificar para o DVA, seus usuários
devem estar registrados em nosso sistema de Gerenciamento de Usuários e se inscreverem conforme indicado
no Centro de Recursos de Administradores. Depois de seus usuários terminarem esse processo, sua empresa fica
elegível para economizar até 50% de DVA em softwares e serviços da Bentley. Para mais informações sobre o DVA,
consulte nossas Perguntas Frequentes sobre Desconto de Valor Agregado no Enterprise Portal.
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