Práce z domu – Časté dotazy
Ve společnosti Bentley chápeme, že epidemie koronaviru (COVID-19) ovlivnila řadu našich uživatelů. Snažíme se
zajistit vám v této době pomoc, abyste mohli zajistit ve své organizaci zdraví a bezpečnost a eliminovat možná
narušení každodenní práce.

Co můžeme udělat, abychom zajistili, že nedojde k přerušení práce našich uživatelů?
Vzhledem k výhodám, které dostáváte prostřednictvím plovoucích licencí, nepředpokládáme žádné narušení práce vašich
uživatelů. Plovoucí licence umožňují pracovat podle potřeby na běžném pracovním počítači nebo ve vzdáleném prostředí.
Pokud chcete zajistit uživatelům přístup k aplikacím Bentley bez vzniku nečekaných termínovaných licencí, stáhněte si nejnovější
verzi CONNECTION Client. Přihlášení do CONNECTION Client při přístupu k aplikacím Bentley vám umožní efektivně sledovat
využití. Poznámka: Přihlášení do CONNECTION Client vyžaduje připojení k internetu.

Budeme si muset vypůjčit licence, pokud budou naši uživatelé muset pracovat na dálku?
Ne, k práci na dálku není nutné vypůjčení licence. Pokud máte připojení k internetu, bude licencování Bentley fungovat, jak má.
Když potřebujete přenést vypůjčenou licenci na jiný počítač, který ji dříve nevyužíval, kontaktujte správce licence, který může
vynutit vrácení a provést nové správcovské vypůjčení, pokud není připojení k dispozici.

Jak mohu zajistit, aby se mí uživatelé pracující na novém počítači dále přihlašovali jako
připojení uživatelé (Connected User)?
V zájmu zajištění správné identifikace nových pracovních stanic zkontrolujte, jestli mají všechny počítače nainstalovanou
nejnovější verzi CONNECTION Client a jestli se uživatelé přihlašují při přístupu k našim počítačovým aplikacím nebo ProjectWise.

Mohu zajistit, že data mých uživatelů zůstanou soukromá a v případě potřeby budou
splňovat nařízení GDPR?
Práce na dálku nebo na novém počítači nezmění náš postup při ochraně vašich dat. Další informace o našich zásadách
zabezpečení najdete zde.
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