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Co to jest usługa analizy subskrypcji (Subscription Analytics Service)?
Usługa analizy subskrypcji zapewnia organizacjom rozszerzone raporty na temat użytkowania aplikacji zawierające interaktywne wizualizacje
danych na jednej platformie. Raporty zawierają szczegółowe informacje dotyczące zachowań związanych z korzystaniem z aplikacji i
umożliwiają lepsze dostosowanie użytkowania oprogramowania do potrzeb projektowych. Raporty są łatwo dostępne za pośrednictwem
Analytics Portal, który umożliwia organizacjom wykorzystywanie danych do podejmowania decyzji i usprawniania procesów.

Jakie są zalety korzystania z usługi analizy subskrypcji?
•
•
•

Analiza niemal w czasie rzeczywistym
Znaczący wzrost wydajności
Udoskonalone statystyki raportowania

•
•

Szczegółowe informacje o aktywności
danego użytkownika
Wysokiej jakości wizualizacja danych

Kto może uzyskać dostęp do Analytics Portal?
Dostęp do Analytics Portal mogą uzyskać administratorzy i współadministratorzy. W tym celu mogą odwiedzić Subscription Services Portal
przez CONNECT Center. W portalu administratorzy będą mieć dostęp do niezawodnych analiz opartych na danych.

Czy z usługą analizy subskrypcji wiążą się dodatkowe koszty?
Usługa analizy subskrypcji to bezpłatna usługa oferowana organizacjom, które korzystają z aplikacji Bentley. Nie ma dodatkowych kosztów
związanych z dostępem do Analytics Portal.

Dlaczego moje komputery nie identyfikują konkretnego użytkownika
uzyskującego dostęp do aplikacji Bentley?
Jeśli użytkownik nie został zidentyfikowany za pomocą adresu e-mail, oznacza to, że nie ukończył procedury użytkownika Connected
(Connected User). Administratorzy powinni zapewnić, aby użytkownicy byli zarejestrowani w portalu User Management. Po dokonaniu
rejestracji użytkownik musi zainstalować Bentley CONNECTION Client i zalogować się przy użyciu swoich poświadczeń. Jeśli użytkownik się
nie zaloguje, proces nie zostanie ukończony i komputer nie będzie mógł zidentyfikować określonego użytkownika.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat poszczególnych raportów?
Analytics Portal zawiera informacje pomocy technicznej, obejmujące szczegóły poszczególnych raportów. Kliknij znak „?” w prawym górnym
rogu każdego raportu, aby uzyskać więcej szczegółów.
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