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Dobrý deň. 

Ďakujeme za Váš záujem o produkty z našej ponuky. Na základe Vášho dotazu posielame informácie 

k objednaniu niektorej z licencií klienta pre prístup k Bentley službám a serverom.  

Typy Bentley klientov 

Bentley CONNECTIONS Passport (ďalej „Passport“) – licencia k: 

 prístup k Bentley Cloud službám (tzv. CONNECTION services)  

 ProjectWise Edge – klient k systému ProjectWise so základnou funkčnosťou 

Bentley ProjectWise DesignIntegration VISA (ďalej „VISA“) – licencia k :  

 ProjectWise Explorer – klient k systému ProjectWise s plnou funkčnosťou 

  Bentley Navigator – aplikácia pre prácu so súbormi formátu .imodel 

Prehľad funkčnosti je v prílohe tohto textu. 

Pár poznámok k licencovaniu: 

- Licencia sa prenajíma, zvyčajne na 1 rok (od určeného dátumu) . 

- Licencia je dodaná formou uzavretia zmluvy Bentley SELECT (preto je nutné podpísať túto zmluvu).  

- Licencia je dodaná formou tzv. aktivačného kľúča (reťazec znakov) a názvom servera . 

- Licencia je dodávaná elektronicky (e-mail s pripojeným PDF súborom). V pripojenom PDF súbore sa 

nachádza link na stiahnutie inštalačného balíčka. 

- Správne zalicencovanie klientskej aplikácie treba koordinovať s administrátormi serverov ku ktorým 

sa budete prihlasovať. 

Pre objednanie treba vykonať nasledovné kroky: 

1. Stiahnuť, vyplniť a podpísať objednávku: formulár SK alebo formulár CZ  

2. Stiahnuť, vyplniť a podpísať text zmluvy Bentley Select aj s prílohou: SELECT_SK alebo SELECT_CZ. 

3. Všetky 3 dokumenty oskenovať a poslať na adresu podpora@ings.sk.  

Ďalší postup: 

Naši kolegovia vybavia potrebné kroky s Bentley a ozvú sa Vám. Približne do 7 dní dostanete e-mail 

s faktúrou od iNGs a následne e-mail s licenciou priamo od Bentley Systems. 

Pre inštaláciu požadovanej klientskej aplikácie nás prípadne kontaktujte cez e-mail: podpora@ings.sk alebo 

tel.: +421 (2) 4829 1540. 

 

S pozdravom  

Váš  

iNGs tím. 

http://www.ings.sk/
mailto:ings@ings.sk
ftp://ext.ings.sk/web_files/B.passport/ObjednavkaSK.zip
ftp://ext.ings.sk/web_files/B.passport/ObjednavkaCZ.zip
ftp://ext.ings.sk/web_files/B.passport/SELECT2017_SLOVAK.zip
ftp://ext.ings.sk/web_files/B.passport/SELECT2017_CZECH.zip
mailto:podpora@ings.sk
mailto:podpora@ings.sk
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Prehľad funkčnosti Bentley klientov 
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