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Proč společnost Bentley požaduje přihlášení všech uživatelů  
k používání aplikací Bentley a cloudových služeb?

V budoucnu se všichni uživatelé společnosti Bentley musí přihlásit k Bentley CONNECTION Client na 
každém zařízení, kde budou přistupovat k jakékoli aplikaci Bentley nebo cloudové službě. Tuto politiku 
realizujeme proto, abychom drželi krok s nejlepšími postupy v odvětví a zlepšili bezpečnost jak pro 
společnost Bentley, tak pro naše uživatele. Dále je nezbytné, abychom mohli dodávat nové služby, 
které jsou součástí vašeho předplatného a nových funkcí, které vám nyní poskytují aplikace Bentley  
a cloudové služby.

Jaké kroky musí vaše organizace podniknout, aby tento požadavek 
splnila?

Vaše organizace musí zajistit, aby se všichni uživatelé přihlašovali ke CONNECTION Client pomocí 
svého profilu Bentley na každém zařízení, kde se používají aplikace a cloudové služby společnosti 
Bentley. Jako určený administrátor pro vaše předplatné společnosti Bentley hrajete klíčovou roli v tom, 
že pomáháte uživatelům splnit tento požadavek:

 • Registrací každého z vašich uživatelů, který vytváří profil Bentley
 • Pomocí při instalaci CONNECTION Client na příslušném uživatelském zařízení

Jakmile budou tyto kroky dokončeny, jednotliví uživatelé se jednoduše přihlásí ke CONNECTION  
Client na svých službách, je to proces, který trvá méně než pět minut. Můžete získat přístup k 
podrobným pokynům a dokumentaci na   

Jaké informace jsou pro profil k dispozici?

Požadované informace v profilu jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa a země.  
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.
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https://www.bentley.com/cs/home/resources/bentley-user-registration-administrators-guide
https://www.bentley.com/cs/privacy-policy


Co je CONNECTION Client?

CONNECTION Client musí být nainstalován na každém zařízení potřebném pro použití aplikací Bentley 
a cloudových služeb. CONNECTION Client umožňuje uživateli přihlásit se k ověření totožnosti  
a zařízení, což umožňuje vhodný přístup k licencovaným aplikacím a službám. 

Jsou doplňkové služby povoleny prostřednictvím CONNECTION Client?

CONNECTION Client po instalaci také umožňuje správcům spravovat aktualizace softwaru, oznámení 
a ověřený přístup k dalším službám společnosti Bentley, jako jsou například nové služby  
CONNECT, které jsou nyní k dispozici každému uživateli aplikace Bentley bez dodatečného poplatku.   

Mám možnost sloučit poskytovatele totožnosti místo toho, abych  
hromadně nahrával uživatele?

Větší organizace by mohlo zajímat sloučení svého poskytovatele totožnosti se systémem Bentley 
Identity Management System. Pokud máte zájem dozvědět se více, prosím, podejte žádost na  
adrese 

Kdy musí organizace provést tento proces?

Vaše organizace musí zajistit, aby uživatelé měli profil, nainstalovali si CONNECTION Client a přihlásili 
se na každém zařízení kde se používají aplikace a cloudové služby společnosti Bentley.   

Musí se uživatel zaregistrovat a přihlásit, aby využil výhody nových 
služeb CONNECT?

Chcete-li plně využít výhody služeb CONNECT (včetně aplikace CONNECT Advisor), musí být uživatel  
zaregistrován a přihlášen. Tyto uživatele nazýváme Připojení uživatelé.
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Co se stane, pokud uživatelé nesplní registrační povinnost?

Pokud nedojde k dokončení registrace uživatelů v termínu, vaše aktivační klíče Bentley již nebudou 
fungovat. Po uplynutí dodatečné lhůty, která je pro jednotlivé aplikace o délce 1 až 30 dnů (v závislosti 
na softwarovém produktu a/nebo verzi) aplikaci nebude možno aktivovat. V takových případech se 
uživatelům při otevírání aplikací zobrazí chybová zpráva, která bude mít následující podobu:

Abyste předešli riziku přerušení služeb, zajistěte provedení kroků popsané v Příručce zdrojů správce - 
Administrator’s Resource Guide 
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