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O Bentley ProjectWise CONNECT Edition Junta-se ao
MicroStation e Navigator CONNECT Editions para Acesso
Geral
Os Early Adopters da CONNECT Edition Compartilham seu Entusiasmo
LONDRES – Conferência Year in Infrastructure 2015 – 2 de novembro de 2015 –
Bentley Systems, Incorporated, fornecedor global líder de soluções de softwares
abrangentes para o avanço das infraestruturas, reportou hoje que os presentes na
Conferência Year in Infrastructure 2015 em Londres compartilhavam entusiasticamente
suas experiências e incentivos com esta nova geração de software CONNECT Edition. A
CONNECT Edition proporciona um ambiente comum para entrega abrangente do projeto.
Atualmente, o ProjectWise CONNECT Edition, MicroStation CONNECT Edition e
Navigator CONNECT Edition são todos de Acesso Geral e os usuários começam a
aproveitar ao máximo os avanços.

ProjectWise CONNECT Edition

Com o ProjectWise CONNECT Edition, estes avanços de «trabalho pesado para
compartilhamento de trabalho» da Integração de Design à cooperação para entrega de
projetos abrangentes, agregando uma nuvem híbrida de serviços para Gerenciamento de
Entregas, resolução de problemas e Gerenciamento de Conteúdos de Engenharia.

O que dizem os Early Adopters

•

«A Hatch Mott MacDonald começou implementando o ProjectWise para
cooperação de design e compartilhamento de documentos de trabalhos de
engenharia seguras. Contudo, com o atual ambiente de entrega de projetos
avançado, é mais importante do que nunca compartilhar de forma fácil e segura
nossos modelos e a informação associada ao projeto para acelerar as
comunicações e os esclarecimentos de design com toda a cadeia de
abastecimento. Agora com o ProjectWise CONNECT Edition, temos uma
plataforma de entrega de projetos mais abrangente - que conecta virtualmente
nossos parceiros e membros de equipe remotos à informação e processos com
foco na qualidade dos dados para planejamento, design, construção e entrega para
operação» – Cory Dippold, PE., Diretor de Tecnologia8s do Projeto, Hatch
Mott MacDonald

•

«À medida que embarcamos em nosso primeiro projeto de design e construção Long Street in EMIA - a necessidade de cooperação melhorada é essencial. Como
usuários de longa data do ProjectWise já vimos melhorias significativas na
produtividade da empresa e melhor qualidade do design. Agora com o
ProjectWise CONNECT Edition, temos um ambiente baseado em nuvem fácil de
usar e seguro que apoia todo o projeto. Esta funcionalidade poderosa simplificará
o fluxo de trabalho de documentação para informação crítica do projeto,
especialmente com nossa cadeia de abastecimento. Proporciona uma excelente
interface para usuários finais para gerenciar envios, transmissões e RFI e para nos
ajudar a padronizar nossos fluxos de trabalho, permitindo implementar esta norma
AECOM em projetos de design e construção futuros com o mínimo de esforço. A
CONNECT Edition proporciona para nossas equipes de gerenciamento sênior o
estado do projeto em tempo real com uma barra simples. O Projeto Long Street
nos obrigou a reinventar e padronizar o processo de design e construção como só
a AECOM conseguiria e aproveitando nossa escala e trabalhando de perto com a
Bentley nossas comunicações do projeto e visibilidade não só melhoraram
dramaticamente como também permitiram à AECOM oferecer algo único no

mercado.» – Nuzrul Haque, Diretor, Gerenciamento de Relações
Empresariais de TI, AECOM Information Technology
•

«Nos debatemos todos os dias com a confiabilidade e com a coleta consistente de
dados em campo. Nosso processo atual inclui livros de campo que podem ser
perdidos e computadores portáteis que são frágeis e podem ser danificados.
Conseguir inserir dados em formas rápidas e de fácil acesso a partir de
dispositivos móveis é a onda do futuro.» – David Haskin, Especialista Sênior de
Aplicativos, Burns & McDonnell

•

«A Arup está ansiosa pelo ProjectWise CONNECT Edition para que possamos
ampliar nossas capacidades de cooperação BIM e avançá-las até ao próximo
nível. As comunicações com membros da equipe de projetos externos, através do
uso de serviços em nuvem de Transmissão e RFI aumentarão a produtividade,
minimizarão erros e reduzirão riscos do projeto. As placas também permitirão à
Arup monitorar o desempenho do projeto coletando atributos ricos em dados em
nossos projetos BIM.» – Will Sims, Diretor Associado, Administrador
ProjectWise, ARUP

MicroStation CONNECT Edition

O MicroStation CONNECT Edition avança o ambiente de modelagem comum da Bentley
para apoio unificado de modelagem de design, modelagem analítica, modelagem de
construção e modelagem da realidade.

O que dizem os Early Adopters
•

«Manter um catálogo de componentes digitais de todas as alterações/combinações
de objetos tem sido um desafio. A capacidade de tornar estes objetos dinâmicos e
reutilizáveis economizará horas de configuração/reparação constantes no início de
um trabalho. ... Os dias de condições existentes de modelagem a partir de como

construídos estão diminuindo a favor de técnicas de coleta de realidades mais
progressivas. A aplicação desta tecnologia dinâmica está demonstrando ser muito
importante para nosso fluxo de trabalho.» – Paul Patterson, Especialista Sênior,
Hatch Mott MacDonald

•

«A capacidade do MicroStation CONNECT Edition em criar automaticamente
relatórios e calendários na hora com base em informação objetiva ajuda a
entregarmos esquemas confiáveis e consistentes. E ter anotações direcionadas
para a propriedade simplifica o processo de fazer alterações ao design porque as
entregas ficam atualizadas quando acontecem alterações. Além disso, podemos
controlar de forma precisa o aspecto das mesas, como as cores e espessuras de
linhas, com base nas normas do projeto. Tudo isto se traduz em entregas melhores
em menos tempo!» – Marty Price, Especialista Sênior de Aplicativos, Burns &
McDonnell

•

«Esta nova versão do MicroStation é um passo ENORME na direção certa. A
nova interface é muito fácil de compreender e personalizar.» – Marc Schroeder,
Andrews, Hammock and Power, Inc.

Navigator CONNECT Edition

O «aplicativo» Navigator CONNECT Edition prolonga a experiência comum e conectada
para usuários do escritório ao local ou em campo. Suas vantagens estão salientadas com
relatórios visuais à base de modelos e, com a adição do ProjectWise, com resolução de
problemas.

O que dizem os Early Adopters
•

Usamos o Navigator CONNECT Edition no escritório, em antecipação a um
projeto futuro; seu uso geral foi superior à de outros sistemas e planificadores que

experimentamos. Para agendar e cumprir as entregas, conseguir olhar para as
modelagens 3D e definir fases futuras foi vantajoso. A capacidade de
compartilhamento de dados do projeto em tempo real com outros colegas que
trabalham remotamente no mesmo projeto foi essencial.» – Doug Harper,
Inspetor de Construção, Melloy Industrial Services, Inc.
•

«O Navigator CONNECT Edition oferece um meio consistente para consumidores
de geometria e dados residentes em nossos escritórios locais ou através de tablets
a partir de nossos polos, quer façam parte de nossa equipe interna do Grupo IBI
quer façam parte de nossas equipes ampliadas. Alguns de nossos maiores projetos
usam esta capacidade para juntar informação de várias ferramentas – InRoads,
Revit, MicroStation – em uma plataforma integrada. A origem dos dados é
essencial, uma vez que a informação empresarial de ativos específicos passa pelo
formato i-model, permitindo uma interrogação completa de conteúdos de forma
consistente quando acessado através do ProjectWise ou Worksite. O motor de
navegação é fluido, nos permitindo percorrer facilmente edifícios verticais e
infraestruturas lineares, polos, ferrovias e serviços públicos. No geral, o Navigator
CONNECT Edition tem o potencial de ser a conexão que une nossos grupos de
interesse durante grandes projetos de infraestrutura.» – Brent Mauti, Arquiteto,
Diretor-geral, Tecnologias de Design, Grupo IBI

Para informações adicionais:
•

CONNECT Edition

•

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.
###
Bentley, o logotipo “B” da Bentley, Be, MicroStation, InRoads, CONNECT Edition e ProjectWise são marcas registradas ou não, ou
marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e
nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

