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Vantagens das Assinaturas SELECT
As assinaturas SELECT da Bentley oferecem recursos sem
precedentes para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seu
investimento em software. Esteja sempre preparado para as
mudanças exigidas pelo projeto acessando o portfólio de softwares
multidisciplinares da Bentley sempre que precisar e onde estiver, e
utilize o acervo de softwares existentes, graças à visão detalhada
do uso das licenças, para tomar decisões de licenciamento com
conhecimento de causa.

O Software Certo na Hora Certa

Os projetos nunca mais serão prejudicados por não disporem do software Bentley
certo para o trabalho. Se você for assinante do Enterprise License Subscription
(ELS) ou do SELECT Open Access, a principal vantagem é o acesso às soluções
de software abrangentes da Bentley. Para mais informações, confira a lista
de Qualificações para o Programa de Licenciamento SELECT. Os assinantes do
SELECT Open Access têm acesso irrestrito ao portfólio completo de aplicativos
Bentley, e os assinantes do ELS também têm acesso irrestrito aos aplicativos,
servidores e produtos de servidores da Bentley.

Fique Atualizado a Qualquer Momento

Todos os assinantes SELECT controlam quais e quantas versões de determinado
software usam. Baixe as atualizações mais recentes e avançadas, que aumentam
a produtividade, quando quiser, evitando interrupções ocasionadas pelas
atualizações forçadas bem no momento de sobrecarga de trabalho durante o curso
do projeto. Caso seja necessário, os assinantes podem utilizar versões anteriores
do produto Bentley para respeitar cláusulas contratuais ou satisfazer requisitos
do projeto. O uso de múltiplas versões está inclusa nas vantagens do programa de
assinaturas e não onera sua licença.

Suporte 24/7/365

As assinaturas Bentley compreendem opções de bate-papo on-line e suporte
técnico por telefone. Previna e solucione problemas rapidamente e minimize o
impacto nos fluxos de trabalho acessando imediatamente o banco de dados de
soluções de nosso suporte técnico nas Comunidades Bentley. Os problemas mais
simples podem ser resolvidos com o serviço personalizado do bate-papo on-line.
Se os problemas forem complexos, prefira usar o Gerenciador de Solicitações
de Serviços, enviando uma solicitação de suporte. Em casos de emergência, os
técnicos de suporte de projetos estão à sua disposição por telefone em 23 regiões
do mundo.

Bentley LEARN

Crie uma cultura de aprendizado contínuo, esqueça o tempo de deslocamento,
o custo para assistir a treinamentos e minimize a dor de cabeça na hora de
agendar as sessões, graças ao acesso ilimitado a treinamento ao vivo na sala
de aula virtual e cursos sob demanda. O Bentley LEARN faz com que novos
usuários possam operar e produzir rapidamente. Também permite que os usuários
experientes continuem a aprender a usar novas ferramentas e fluxos de trabalho a
fim de melhorarem sua produtividade e permanecerem atualizados. Os assinantes
do SELECT Open Access têm acesso à sala de aula virtual e aos cursos sob
demanda correspondendo ao total de uso por produto do assinante SELECT Open
Access. Os assinantes ELS usufruem de todos os benefícios de uma assinatura
LEARN organizacional e têm direito a suporte adicional administrativo e de
conteúdo da Bentley na forma de compromissos de consultoria de performance
predefinidos e aprovados. O acesso adicional ao Bentley LEARN é disponível na
compra de assinaturas LEARN organizacionais ou pessoais.

Opções de Licenciamento Flexível e Administração de
Softwares

Os assinantes SELECT dispõem de várias opções para maximizar o retorno sobre
investimento em softwares, graças à flexibilidade do portfólio de licenças e uma
vasta gama de ferramentas de rastreamento e gerenciamento da utilização.

Pool de Licenças

O Pool de Licenças dá flexibilidade aos assinantes para compartilhar os pools de
licenças adquiridas com outras unidades da empresa a fim de maximizar o uso e o
valor de cada licença de software. Segundo relatos de assinantes, cada licença é
compartilhada em média por 1,5 funcionário, reduzindo substancialmente o custo
das licenças adquiridas pela empresa. Os assinantes do SELECT Open Access
compartilham o pool de licenças com todas as unidades do mesmo país, enquanto
os assinantes do Enterprise Licence Subscriptions compartilham o pool com as
unidades da empresa instaladas em todo o mundo.

Balanceamento de Portfólio

A Bentley está ciente do investimento acumulado em software de seus usuários e
oferece um programa exclusivo de balanceamento de portfólio para os assinantes
do SELECT Open Access proprietários de licenças perpétuas. Os assinantes podem
reavaliar as necessidades do pool de licenças e ajustar anualmente seu mix
de softwares por meio da troca de licenças não utilizadas ou subutilizadas por
softwares de mesmo valor. Os portfólios existentes são avaliados segundo seu
preço original na lista MSRP, garantindo assim que não haverá perda de valor em
razão da depreciação.

Licença Trimestral

O Licenciamento Trimestral é o método da Bentley para autorizar a utilização
de aplicativos que excedam as licenças contratadas nos pools de licenças. Os
assinantes não precisam fazer estimativas nem especificar antecipadamente
os aplicativos e as quantidades de que precisarão. O pagamento será feito
posteriormente, no fim de cada trimestre, unicamente em função do uso efetivo
dos softwares. (Para mais informações, veja o Fact Sheet de Licença Trimestral.)

Acesso Móvel às Licenças

Os benefícios do licenciamento SELECT incluem a possibilidade de fazer o check
out das licenças para utilizar os programas em situações em que o usuário
não pode estar conectado ao servidor durante longos períodos. Este recurso é
extremamente útil para empresas cujos funcionários precisam de viajar a áreas
remotas onde não se pode garantir a conectividade.

Relatório de Uso de Licenças

Com uma extensa gama de relatórios gráficos e tabelas sobre o que, quando,
onde e por quem as licenças estão sendo utilizadas em toda a sua organização,
os administradores podem tomar decisões fundamentadas sobre o licenciamento
com base no uso atual e nas tendências históricas da empresa.

Administração de Softwares

Os administradores de assinaturas dispõem de várias ferramentas para auxiliá-los
na gestão de autorizações de usuários e unidades da empresa a fim de regular
quem, quando e onde os softwares podem ser baixados e utilizados. Entre elas
temos: Grupos de Ativação Personalizada, Autorizações de Usuários, Restrições de
Acesso Definidas pelo Cliente e Restrições de Saída.
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