Arkusz informacyjny dotyczący licencji czasowej
Co to jest licencja czasowa?

Licencja czasowa umożliwia subskrybowanie aplikacji za miesięczną lub kwartalną opłatą. Licencji czasowej można
również używać jako uzupełnienia licencji wieczystych, uzyskując elastyczność korzystania z aplikacji poza posiadanymi
licencjami pływającymi w okresach szczytowych lub tymczasowych wzrostów obciążenia.
Licencja czasowa może oferować bardziej opłacalną opcję niż licencje wieczyste, gdy użytkowanie aplikacji jest zmienne
lub krótkoterminowe. Niektóre organizacje mogą wybrać licencje czasowe jako podstawowy model licencjonowania.
Nie ma potrzeby szacowania ani przewidywania potrzeb użytkowania z wyprzedzeniem; płacisz za oprogramowanie
tylko wtedy, gdy jest używane.

Jak obliczane jest użytkowanie?

Użytkowanie jest określane przez zliczenie całkowitej liczby unikalnych urządzeń, które uzyskują dostęp do aplikacji
w każdym 10-minutowym interwale w ciągu dnia. Największa liczba urządzeń uzyskujących dostęp do aplikacji
w dowolnym 10-minutowym interwale w kwartale to szczytowe użytkowanie. Interwały są oparte na strefie czasowej GMT.
Pierwszy częściowy interwał użytkowania oprogramowania nie jest liczony. Jak pokazano w przykładzie poniżej,
liczenie rozpoczyna się podczas drugiego interwału użytkowania. Liczony jest każdy kolejny interwał, podczas którego
urządzenie jest używane.
Użytkowanie aplikacji (interwały są oparte na strefie czasowej GMT).
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W powyższym przykładzie pokazane są dwa urządzenia uzyskujące dostęp do aplikacji firmy Bentley. Widzimy
użytkowanie występujące zarówno na Urządzeniu 1, jak i na Urządzeniu 2 podczas interwałów nr 3–5. Gdyby ta godzina
miała być reprezentatywna dla ogólnego użytkowania urządzeń w miesiącu, „szczytem” byłyby dwa urządzenia.
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Na jakie programy ma wpływ ta metoda obliczania?

Ta metoda obliczania jest teraz używana dla wszystkich licencji czasowych SELECT i Cloud Service Subscription.
Użytkowanie w ramach subskrypcji licencji Enterprise License Subscription (ELS) jest obliczane według dnia kalendarzowego.

Jak mogę skorzystać z 10-minutowych interwałów?

Aby skorzystać z 10-minutowego interwału, organizacje muszą korzystać z Usługi uprawnienia do subskrypcji
(Subscription Entitlement Service) lub hostowanego serwera SELECTserver. Organizacje korzystające z lokalnie
wdrożonego serwera SELECTserver będą miały szczytowe użytkowanie określane na podstawie interwału kalendarza
godzinowego.

Kiedy otrzymam fakturę?

Pod koniec każdego kwartału kalendarzowego firma Bentley dokonuje przeglądu użytkowania dla każdej aplikacji.
Porównujemy Twoje szczytowe użytkowanie z posiadanymi licencjami pływającymi. Jeśli wystąpi szczytowe użytkowanie,
które przekroczy liczbę posiadanych licencji pływających, otrzymasz fakturę za licencję czasową około tydzień po
zakończeniu kwartału.

Czy są dodatkowe korzyści z licencji czasowej, jeśli nasza organizacja
posiada subskrypcję Cloud Services Subscription?

Tak. Jeśli pokryjesz licencję czasową w ramach tego programu, możesz obniżyć swoje koszty. Dzięki subskrypcji Cloud
Services Subscription można korzystać z miesięcznych, a nie kwartalnych resetów użytkowania.

Czy mogę objąć licencje czasowe w ramach subskrypcji Enterprise License
Subscription?

Nie, objęcie licencji czasowych w ramach ELS nie jest konieczne. ELS to roczna subskrypcja, która resetuje się na podstawie
rzeczywistego użytkowania w poprzednim roku.

Czy mogę sprawdzać produkty bez fakturowania?

Tak, wersje ewaluacyjne są dostępne dla naszych najnowszych aplikacji CONNECT Edition z Usługą uprawnienia do
subskrypcji (Subscription Entitlement Service). Każde dalsze użytkowanie po okresie próbnym będzie fakturowane jako
licencja czasowa według aktualnej stawki subskrypcji.

Czy korzystanie z licencji jest ograniczone do posiadanych licencji
pływających?

Nie, Twoja licencja umożliwia korzystanie z nieograniczonej liczby licencji dla tytułów aplikacji, które posiadasz.
Dzięki SELECT Open Access możesz również korzystać z nieograniczonej liczby licencji na tytuły aplikacji, których nie
posiadasz. Wybraliśmy model technologii zarządzania licencjami, który zapewnia naszym użytkownikom możliwość
dalszego użytkowania oprogramowania w każdych okolicznościach.

Jakie są zalety korzystania z wieczystych licencji pływających?

Licencje wieczyste można łączyć i nie są one ograniczone do określonego użytkownika lub urządzenia. Subskrybenci SELECT
mogą uzyskiwać dostęp do licencjonowanych aplikacji i uruchamiać je na dowolnej liczbie różnych urządzeń, przez dowolną
liczbę użytkowników oraz w dowolnym miejscu w kraju zakupu.
W przypadku, gdy jednoczesne użytkowanie aplikacji przekroczy całkowitą liczbę posiadanych licencji wieczystych,
licencje czasowe będą obejmować to szczytowe użytkowanie. Prosimy zapoznać się z sekcją „Jak obliczane jest użytkowanie?”
powyżej, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie szczytowego użytkowania.

Gdzie mogę wyświetlić raporty użytkowania wykorzystywane do moich
faktur?

Raport Szczegóły użytkowania produktu to pojedynczy raport, do którego odwołuje się użytkownik, aby przejrzeć
zafakturowane użytkowanie. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z Portalu Analityki w celu uzyskania dostępu do tego
raportu, a także faktur za licencje czasowe i cennika licencji czasowych. Raport Szczegóły użytkowania produktu przedstawia
wykorzystanie aplikacji w organizacji w ujęciu kwartalnym i według urządzeń oraz zawiera szczegółowe informacje na temat
szczytowego użytkowania w odniesieniu do posiadanych licencji. Może okazać się przydatne uzupełnienie tego raportu
raportem Szczegóły użytkowania, który zapewnia szczegółowy widok użytkowania w 10-minutowych interwałach.
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