“Com a rapidez das
inovações tecnológicas nos
tempos de hoje, o Bentley
SELECT ajuda a garantir
que os clientes recebam
valor perpétuo de seus
ativos de licença perpétua.”
Amy Konary
VP Software Licensing
& Provisioning, IDC

Bentley SELECT

Software ao seu serviço, para organizações de qualquer tamanho
O Bentley SELECT é programa de assinaturas feito para organizações de todos ostamanhos, fornecendo
opções de licenciamento flexíveis, treinamento em produtos, atualizações de software, suporte técnico e
acesso sem precedentes ao amplo portfólio Bentley de soluções para organizações de arquitetura, engenharia,
construção e“owners operators”.

Enfrentando o Desafio

O ciclo de vida da infraestrutura apresenta muitos
desafios de software que a assinatura do Programa
pode reduzir. Dentre os mais importantes estão:
• A necessidade constante de adaptação aos novos
requisitos de software, inclusive combinar o mix e
as quantidades de ferramentas de software com as
novas necessidades do projeto e garantir que elas
estejam disponíveis para as equipes, onde quer
que elas estejam localizadas.
• A superação de desafios que normalmente ocorrem
durante o uso de softwares altamente técnicos –
problemas que podem retardar ou interromper a
produção e desperdiçar recursos e tempo
preciosos.
• O caro desafio de manter o software atualizado
para melhorar a qualidade do projeto e a
produtividade.
Enfrentar de maneira eficaz cada um desses desafios
é crucial para que você tenha sucesso em projetar,
documentar, entregar e operar edifícios, pontes, plantas
industriais e outros ativos de infraestrutura de alto
desempenho e economicamente viáveis.

A Vantagem do Bentley SELECT

Independentemente do tamanho da sua organização, o
Programa de Assinaturas Bentley SELECT é capaz de
ajudar você a enfrentar de modo único esses desafios
através das assinaturasdo SELECT Open Access ou
da Licença Corporativa – SELECT Enterprise License
Subscription (ELS).
Somente o Bentley SELECT permite que você:
• Maximize os investimentos em software com
opções flexíveis de licenciamento
• Acesse imediatamente qualquer aplicativo de
software que você precisa
• Tenha suporte total 24/7/365
• Mantenha-se atualizado com as últimas versões
de software
As assinaturas SELECT dão à sua organização
vantagens competitivas excepcionais, garantindo a
alta produtividade dos seus usuários, que suas
licenças sejam efetivamente utilizadas e fornecendo
a flexibilidade para se adaptar às novas exigências
do projeto, mantendo os custos do projeto
sob controle.

BENTLEY SELECT SUBSCRIPTIONS

“Nossa empresa é pequena e orçamentos apertados são um fato do nosso cotidiano. As novas assinaturas
SELECT Open Access da Bentley permitem-nos ser mais competitivos, pagando apenas pelo o que usamos
em cada projeto...não precisamos mais ficar sem trabalhar pelo fato de não podermos comprar os softwares
necessários, os quais, talvez, nem precisaremos usar novamente até o próximo grande projeto.. Além
disso, agora temos acesso a treinamento de alto nível e suporte. Tente isso com “os outros caras”! –
Resumindo... Obrigado!”
– Ken Crawford, PE, Engenheiro Sênior, Especialista Técnico, Cosmos Technologies Inc.

Assinaturas sob Medida para
Qualquer Organização
As assinaturas Bentley priorizam o seu sucesso, garantindo que
o licenciamento nunca atrapalhe a realização de um trabalho
produtivo, independentemente do porte da sua organização,
do foco do setor ou das disciplinas profissionais. O Bentley
SELECT ajuda a eliminar as crescentes dores de cabeça
através da simplificação das compras para que os usuários
tenham acesso aos aplicativos Bentley necessários enquanto os
modelos exclusivos “pay-per-use” reduzem os custos de licença
e maximizam o retorno sobre o investimento.

Assinatura SELECT Enterprise
Subscription (ELS)

Com os menores preços disponíveis para “pay-per-use”,
ajustado uma vez por ano com base no uso, a assinatura
Enterprise License Subscription (ELS) oferece um custo de
licença mais econômico por meio de um compromisso anual
mínimo. A assinatura ELS oferece o valor máximo para grandes
organizações com vários escritórios que antecipam o crescimento
contínuo no uso do portfólio de software da Bentley. Além do
treinamento para toda a organização, os Assinantes ELS recebem
suporte extra dos instrutores e especialistas da Bentley para
ajudar a maximizar a eficiência e a eficácia dos usuários através
do treinamento contínuo. Assinantes alcançaram uma redução
de 30% nos custos totais com software e um aumento de 50% da
produtividade através do fácil acesso ao portfólio completo e ao
treinamento necessário da Bentley para entregar projetos da mais
alta qualidade. A assinatura ELS oferece vantagens operacionais
e competitivas significativas que aumentam a produtividade,
reduzem ainda mais os custos anuais com software e fornecem
acesso irrestrito ao extenso portfólio de softwares e treinamentos
– tudo por uma taxa anual única.

Valor de Software sem
Precedentes
SELECT Open Access
O Bentley SELECT Open Access fornece aos assinantes
amplo acesso ao portfólio de softwares Bentley para que
eles possam empregar o melhor e mais apropriado mix de
aplicativos para qualquer disciplina ou tipo de projeto. Com o

A assinatura Bentley SELECT oferece uma gama de
recursosTpara ajudar você a melhorar o retorno sobre seus
investimentos com software. Entre eles estão os upgrades
de software, a agilidade em atender às necessidades por
quantidades variadas de licenças ao longo do tempo, licenças
para compartilhamento em rede, e o melhor custo-benefício

SELECT Open Access, organizações de qualquer tamanho ou

devido à versatilidade em atender às necessidades por novos

porte pouparão tempo, desfrutarão de uma maior flexibilidade

softwares do portfólio Bentley para arquitetos, engenheiros,

e se beneficiarão de uma administração reduzida, com

construtores e ”owners operators”.

relatórios detalhados de uso para gerenciar licenças e custos.
O SELECT Open Access elimina as barreiras da compra para
autilização do software de modo que todos os aplicativos
Bentley estejam disponíveis e a seu serviço e, portanto, você
não precise antecipar as necessidades. Qualquer uso dos
aplicativos Bentley que exceda o número de licenças que o
usuário possui, é faturado de forma conveniente e automática
ao final de cada trimestre-calendário. Além disso, o SELECT
Open Access fornece treinamento ao vivo e sob demanda aos
novos usuários através do Bentley LEARN.

BENTLEY SELECT SUBSCRIPTIONS

Sempre Atualizado

Como um assinante SELECT você pode manter o software
sempre atualizado e pode acessar as mais recentes
atualizações que melhoram a produtividade de acordo com
sua conveniência.

Fique Atualizado a Qualquer Momento
Faça o seu melhor trabalho atualizando e utilizando o software
mais recente e mais avançado. Com o SELECT, você pode
atualizar quando você estiver pronto sem qualquer custo
adicional. Aproveitar as melhorias de produtividade com as
versões mais recentes, sem a interrupção de atualizações
forçadas impostas por outros fornecedores de software, dá à
sua empresa uma grande vantagem competitiva.

Obtenha Aconselhamento Especializado
através de Suporte Técnico
Obtenha a ajuda que você precisa das pessoas que melhor
conhecem o software, o Grupo de Suporte Técnico da Bentley,
por telefone, e-mail ou bate-papo online. A equipe de qualidade
internacional da Bentley, formada por peritos com conhecimento
especializado no produto, está comprometida ematendê-lo em
mais de 17 idiomas, quando você precisar de ajuda.

Acesso a Qualquer Versão Garante Flexibilidade
Utilize a versão correta do software Bentley para acomodar
aplicativos de terceiros e requisitos de projeto, e também para
evitar atrasos relacionados à implementação e ao treinamento
de um novo software no meio de picos de trabalho do projeto.
SELECT garante que você tenha acesso a todas as versões
recentes dos aplicativos Bentley.

Vá Mais Longe com o Acesso Antecipado ao Software
Como um assinante Bentley SELECT você pode contribuir com
os desenvolvedores da Bentley e se preparar para a adoção
rápida com acesso exclusivo ao software antes do lançamento
comercial. Através do acesso antecipado, você tem a
oportunidade de dar feedback para a Bentley e se preparar para
a implementação de novas versões – permitindo um retorno
mais rápido sobre o investimento no software Bentley.

Encontre Ajuda Quando Necessário com o
Suporte 24 Horas
Receba ajuda a qualquer hora com acesso aos engenheiros de
suporte da Bentley. O suporte 24/7/365 do Bentley SELECT recebe
as maiores notas em qualidade dos nossos assinantes, conforme
documentado todos os anos pela pesquisa anual do assinante.

Mantenha a Auto-suficiência Técnica com
Suporte de Auto-ajuda
Os usuários estão equipados para evitar e resolver problemas
por si próprios com acesso imediato a ferramentas técnicas,
fóruns para se conectar com seus pares e informações sob
demanda sobre o produto, incluindo uma extensa biblioteca de
suporte com problemas e soluções documentados, bem como
perguntas mais frequentes.

Maximize seu Investimento em Software

Atenda às suas novas necessidades de software de forma eficiente,
aproveitando totalmente seu investimento existente em software e
se beneficiando de informações detalhadas sobre o uso de licenças,
enquanto também garante que as pessoas certas tenham acesso
aos aplicativos Bentley onde e quando precisarem.

Licenciamento por Período

Suporte Completo

Com o SELECT, seus usuários evitam e resolvem problemas
rapidamente – minimizando impactos sobre os fluxos de trabalho
– tirando proveito dos vários benefícios do SELECTsupport. A
equipe mundial de especialistas de produto e indústria da Bentley
está disponível para ajudar a resolver problemas técnicos e
manter suas equipes continuamente produtivas.

Para ajudar você a evitar interrupções durante o projeto, o Bentley
SELECT oferece opções exclusivas de licenciamento por período,
com a melhor relação custo-benefício, para dar acesso imediato
ao portfólio de softwares Bentley, eliminando tempo gasto em
espera ao adquirir um software quando as licenças não estão
imediatamente acessíveis. Através do modelo de precificação
“pay-per-use”, no fim de cada trimestre-calendário, os assinantes
do SELECT Open Access recebem as faturas de Licença
Trimestral referentes a eventuais excedentes no uso de softwares
durante o trimestre que terminou, ao passo que as assinaturas
ELS são faturadas anualmente referentes ao uso de softwares
durante o ano anterior.

“A Assinatura ELS apoia nossas equipes de projeto que utilizam uma ampla gama de softwares Bentley para
criação de projetos de linhas férreas em todas as disciplinas. Esta simplificação de licenciamento nos ajuda a
focar nas nossas principais atividades, sabendo que nossos requisitos de de software estão sendo cumpridos.”
– Cross London Rail Links, Ltd., RU

O Portfolio Balancing do
Bentley SELECT nos
ajuda a atender aos novos
requisitos de software e
nos dá a melhor latitude
para experimentar novos
produtos apenas trocando
as licenças subutilizadas
por novas licenças. Isso
reduziu nossa necessidade
de comprar novos softwares
e pensamos que isso nos
dará uma maior flexibilidade
e pouparemos dinheiro –
é uma ideia inteligente.”
– K.W. Chan, Principal,
K.M. Ng Associates

Find out about Bentley at
www.bentley.com
Contact Bentley
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539)
Outside the US +1 610-458-5000
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www.bentley.com/contact

Alcançar Agilidade de Licenciamento Através
do Pool de Licenças
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os sites dentro de um determinado país, ao passo que a
assinatura SELECT ELS permite a criação de um pool com
licenças mundiais. Isso melhora drasticamente o retorno
sobre o investimento no software, permitindo que licenças
sejam compartilhadas e simplificando o gerenciamento de
bens e a alocação de trabalho em um projeto.

Mantenha a Flexibilidade do Software
Perpétuo com o Portfolio Balancing

O Portfolio Balancing (balanceamento do portfólio) permite
que os assinantes ajustem anualmente o seu mix de softwares
através da troca de softwares não utilizados por novos softwares
de igual valor.

estão sendo utilizadas em toda a sua organização, os

Esta inovação exclusiva de licenciamento da Bentley

administradores podem tomar decisões acertadas sobre o

permite a troca, uma vez por ano, de licenças não

licenciamento com base no uso passado e presente dos

utilizadas ou subutilizadas por novos softwares de igual
valor com base no preço de tabela atual, dando a você
uma flexibilidade incomparável de adaptar seu portfólio de
softwares a cada ano, caso precise de mudanças

softwares em toda a organização.

Gerencie Facilmente o Controle de aAcesso
com Administração de Software Simplificada
Os administradores de sua assinatura têm o poder de

de software.

Receba Informações Detalhadas Sobre o Uso de
Software Através do Relatório de Uso de Licença

controlar permissões de usuário, limitando por quem,
quando e onde o software pode ser instalado e utilizado.
Isso garante que você consiga gerenciar os níveis de uso

Com uma extensa gama de relatórios gráficos e tabelas

enquanto dá acesso ao software certo de forma simples

sobre o que, quando, onde e por quem as licenças

e rápida.

Descubra os Diferenciais da Bentley

A Bentley é líder mundial no fornecimento de soluções completas de software de infraestrutura sustentável a arquitetos,
engenheiros, profissionais do setor geoespacial, construtores e ”owners-operators”. Para saber mais sobre o Bentley
SELECT, visite www.bentley.com/SELECT ou entre em contato com seu gerente de conta Bentley.
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As assinaturas SELECT Enterprise License Subscription (ELS) e SELECT Open Access dão acesso ao portfólio completo de
softwares Bentley a arquitetos, engenheiros, construtores e ”owner-operators” — um portfólio que é incomparável em amplitude e em
integração entre as disciplinas e ao longo de todo o ciclo de vida da infraestrutura.

© 2014 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logo “B” da Bentley e SELECT são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de
uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Os demais nomes de marcas e produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários. 8014 08/14

