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A Bentley Continua a Liderar os Avanços da Inovação
Comercial com o Programa Cloud Services Subscription
O Programa Abrange um Grande Conjunto de Serviços Bentley, Incluindo o
ProjectWise CONNECT Edition como Serviço
LONDRES – Conferência Year in Infrastructure 2015 – 2 de Novembro de 2015 –
Bentley Systems, Incorporated, fornecedor global líder de soluções de software
abrangentes para o avanço das infraestruturas, anunciou hoje um novo programa de
assinatura abrangente para acesso aos serviços de cooperação e aplicativos, serviços
gerenciados, administração de licenças a prazo, serviços profissionais, Bentley Institute
LEARNservices e novos CONNECT Edition Cloud Services através da nuvem. Com o
novo programa Bentley Cloud Services Subscription, as organizações de usuários podem
assinar todas estas ofertas dentro da estrutura de um orçamento anual estimado.

O programa Bentley Cloud Services Subscription foi desenvolvido para ser equitativo e
flexível:
•

as organizações definirão seu nível de assinatura com um orçamento anual que
combina com seu uso previsto;

•

apenas os serviços usados serão cobrados trimestralmente no saldo da assinatura;

•

o saldo da assinatura nunca expira, por isso, quando o uso real não combinar com
o uso previsto, o saldo restante é transferido para a fatura seguinte - em outras
palavras, não há risco de «usar ou perder».

O CEO da Bentley Systems, Greg Bentley, declarou: «A conexão através de serviços em
nuvem é tão fundamentalmente importante para nossos usuários, seus projetos e suas
empresas que queremos eliminar qualquer impedimento comercial para as organizações
de usuários aproveitarem ao máximo. Como usuário empresarial de muitos serviços em
nuvem, penso que percebemos como melhorar os modelos empresariais dos fornecedores
que vimos até hoje. Incorporamos todos os benefícios de estarmos conectados, mas com
total visibilidade e responsabilização de custos sem os problemas ou riscos com o
orçamento. Acreditamos que nosso programa Cloud Services Subscription, como muitas
de nossas inovações comerciais anteriores, proporciona aos nossos usuários uma
abordagem mais simples e justa possível.

As organizações de nossos usuários continuarão com suas assinaturas SELECT para as
licenças de software Bentley que já detêm, e nossas contas maiores continuarão com sua
Enterprise License Subscription com uma taxa anual fixa. Contudo, os nossos
passaportes, vistos ProjectWise e os nossos serviços da nuvem CONNECT Edition para
colaboração e os nossos outros serviços da nuvem CONNECT Edition irão ser
disponibilizados através desta nova abordagem comercial para que os nossos incentivos
estejam diretamente em linha com o valor que os utilizadores geram através da sua
utilização real.»

A Cloud Services Subscription é abrangente. Com este programa, a entrega de projetos
ou as organizações proprietárias-operadoras podem assinar:
•

O ProjectWise CONNECT Edition como serviço, prestado através da nuvem, nas
instalações ou em implementações híbridas;

•

Os novos serviços em nuvem CONNECT Edition, incluindo o Scenario Services e
o Catalog Services;

•

Serviços profissionais de ensino no Bentley Institute e outros requisitos de
implementação e configuração;

•

Ofertas de gerenciamento de serviços, incluindo recursos informáticos, software,
implementação e assistência operacional; e

•

Aplicativos com licenças a prazo para a modelagem do design, analítica, de
construção e/ou da realidade.

O programa Cloud Services Subscription oferece o ProjectWise CONNECT Edition como
serviço e simplifica muito as licenças do ProjectWise. Com este programa, as
organizações dos utilizadores já não tem de pagar, limitar ou rastrear os servidores
ProjectWise – uma vez que as taxas do ProjectWise CONNECT Edition estão apenas
associadas a utilização trimestral do passaporte ou visto. O acesso aos serviços
ProjectWise começa com um Passaporte CONNECTIONS, com serviços mais avançados
cobrados através de vistos específicos de serviços. As organizações de usuários podem
escolher os serviços gerenciados (alojados), servidores no local ou qualquer combinação
em um ambiente híbrido. As organizações que querem usar servidores nas instalações
têm uma flexibilidade completa de implementar qualquer arquitetura que melhor se
enquadre em seus requisitos para o melhor desempenho sem custos de software
adicionais.

O ProjectWise CONNECT Edition (CE) prolonga o alcance do ProjectWise de uma
solução de compartilhamento de trabalhos de engenharia «por trás da firewall» para um
ambiente de entrega de projetos na empresa. O ProjectWise CE abrange todo o
ecossistema do projeto, permitindo para a equipe de projeto ampliado participar em
conjunto durante todo o projeto.
O ProjectWise CE é usado através dos Passaportes CONNECTIONS da Bentley e vistos

específicos de serviço, com o uso real registrado e pago trimestralmente:
•

Passaporte CONNECTIONS – Proporciona acesso autenticado no desktop, Web e
em aplicativos móveis, incluindo o Navigator;

•

Visto Project Collaboration – Agrega as funcionalidades ProjectWise Design
Integration e ProjectWise Deliverables Management. Os grupos de interesse do
projeto podem compartilhar informação e cooperar de forma eficiente com toda a
equipe do projeto, incluindo proprietários, gerentes e todos os outros
participantes;

•

Visto Engineering Content Management – Proporciona assistência na organização
para processos de entrega de projeto em todos os projetos – com assistência para
controle de documentos, gerenciamento de registros, gerenciamento de dados de
rótulos, gerenciamento de dados no campo, gerenciamento da configuração do
design e normas do projeto. Seus benefícios incluem o gerenciamento controlado
de documentos e dados, a reutilização de conhecimentos e normas de design e a
divulgação das melhores práticas em todos os projetos;

•

Visto Enterprise – Combina os Vistos ProjectWise Collaboration e Engineering
Content Management.

Entre os novos CONNECT Edition Cloud Services estão os Scenario Services e os
Catalog Services. O Scenario Services disponibiliza para os usuários de aplicativos de
modelagem analítica da Bentley com acesso a potência informática baseada em nuvem
para analisar as alternativas e compreender e avaliar os compromissos durante a
participação de cenários. Os aplicativos de modelagem analíticas iniciais apoiadas são
STAAD e SACS, com mais disponíveis no futuro. Os Catalog Services ajudam as equipes
de projeto a gerenciarem e entregarem acesso a conteúdos. Os usuários podem
implementar os Catalog Services para criar catálogos específicos da empresa, específicos
do proprietário e específicos do projeto, combinando os conteúdos com as especificações
e os componentes funcionais da Bentley, fabricantes, organizações regulamentares e
mais.

Dando acesso comercial ao ProjectWise CONNECT Edition e outros serviços em nuvem
CONNECT Edition, a Bentley Cloud Services Subscription substitui a noção de «usuários
nomeados». As organizações estarão livres da difícil e impossível tarefa de prever
anualmente os requisitos de uso para cada um de seus usuários e fugir às inevitáveis
inconsistências e volume de negócios que resultam em software obsoleto, software pouco
usado ou taxas injustificadas.

Malcolm Walter, COO da Bentley e campeão de muitas outras inovações comerciais da
Bentley, afirmou: «Na verdade é muito simples. Temos duas décadas de experiência com

programas por assinatura, começando com o SELECT. Uma das coisas que aprendemos é
que as organizações de nossos usuários querem um orçamento previsível e anual. A outra
é que, e talvez seja a mais importante, apenas querem pagar pelo software e serviços que
realmente usaram. Nosso novo programa Bentley Cloud Services Subscription acerta em
cheio em ambos os casos, permitindo que nossos usuários aproveitem ao máximo todos
os aplicativos de cooperação e serviços em nuvem sem Truques!»

Para informações adicionais:
•
•
•

A Bentley Cloud Services Subscription
O Programa Be Inspired Awards
Conferência Year in Infrastructure 2015

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems é líder mundial no fornecimento de soluções abrangentes de software
para arquitetos, engenheiros, profissionais do setor geoespacial, construtores e
operadores-proprietários para o avanço no design, construção e operação de
infraestruturas. Os usuários da Bentley aproveitam a mobilidade da informação entre as
várias áreas e ao longo do ciclo de vida das infraestruturas para fornecer projetos e ativos
com melhor desempenho. As soluções da Bentley compreendem aplicativos MicroStation
para modelagem de informação, serviços de parceria ProjectWise para disponibilização
de projetos integrados e serviços de operações AssetWise para criação de infraestruturas
inteligentes – juntamente com abrangentes serviços gerenciados e profissionais
internacionais.

Fundada em 1984, a Bentley tem mais de 3.000 colaboradores em mais de 50 países, gera
receitas anuais acima de 600 milhões de dólares e, desde 2008, já investiu mais de 1
bilhão de dólares em pesquisa, desenvolvimento e aquisições.

Para mais informações sobre a Bentley, consulte o site www.bentley.com e o Relatório
Anual da Bentley. Para acompanhar as últimas novidades da Bentley em tempo real,

assine o feed RSS de comunicados de imprensa e alertas de notícias da Bentley. Visite o
site da Conferência Year in Infrastructure 2015 para conhecer os destaques do primeiro
evento de liderança intelectual da Bentley, que se realizará entre 3 e 5 de novembro, em
Londres, Reino Unido. Para visualizar e pesquisar uma coleção de projetos inovadores do
Be Inspired Awards anual, consulte os Anuários de Infraestruturas da Bentley. Para
acessar uma rede de profissionais que permite aos membros da comunidade de
infraestrutura se conectarem, comunicarem e compartilharem experiências, visite Bentley
Communities.

Para baixar a classificação Bentley Infrastructure 500 Top Owners (500 principais
proprietários da infraestrutura Bentley), um conjunto único e mundial dos maiores
proprietários de infraestruturas dos setores público e privado, com base no valor
acumulado dos respectivos investimentos em infraestruturas, visite BI 500.
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