
Často kladené  
dotazy

PROČ SPOLEČNOST BENTLEY UKONČUJE PODPORU 
PRO POWERDRAFT?
Projektování infrastruktury a projektové požadavky se vyvíjejí. MicroStation 
a otevřené prostředí pro modelování od společnosti Bentley poskytují 
možnosti potřebné k získání zakázek a dosažení lepších výsledků projektů 
(např. 3D modelování, výstupy BIM a fotorealistické vizualizace). To PowerDraft 
neumí. 2D pracovní toky jsou i nadále nezbytné, avšak pokud mají vyhovět 
narůstajícím požadavkům efektivity v projektech infrastruktury, je nutné je čím 
dál více optimalizovat a automatizovat. 

Aplikace MicroStation obstála ve zkoušce časem a nyní ji používá 90 % 
z 250 nejlepších inženýrských firem v žebříčku ENR. Formát souborů DGN je 
zlatým standardem pro projektování infrastruktury, na který spoléhají přední 
provozovatelé/vlastníci infrastruktury. Uživatelé MicroStation mají všechny 
předpoklady k tomu, aby využili moderní infrastrukturní projekty. Mohou 
snadno propojit projekty, BIM OpenModeling aplikace a digitální dvojčata, což 
umožňuje podporovat vyvíjející se požadavky projektu pomocí společných 
uživatelských rozhraní a bezproblémové interoperability souborů. Abychom 
mohli lépe sloužit tomuto měnícímu se prostředí, zaměřuje náš tým CAD své 
zdroje na rozšiřování možností MicroStation, CAD aplikace pro infrastrukturu.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO UPGRADE 
POČÍTAČE, JAKMILE PŘEVEDU SVÁ OPRÁVNĚNÍ 
Z POWERDRAFT NA MICROSTATION?
1. Stáhněte si MicroStation z webu Bentley Software Downloads. 

2.  Odinstalujte PowerDraft pomocí procesu vaší organizace.

3.  Nainstalujte aplikaci MicroStation pomocí procesu vaší organizace.

Máte-li dotazy týkající se procesu instalace, pomohou vám naše týmy pro 
podporu a úspěch uživatelů. Zadejte servisní požadavek a použijte odkaz na 
PowerDraft.

MOHU POUŽÍVAT MICROSTATION V PŘÍPADĚ 
SOUBORŮ DGN VYTVOŘENÝCH/UPRAVENÝCH 
POMOCÍ POWERDRAFT?
Ano, vzhledem k povaze stabilního formátu souborů DGN budete 
mít naprostou kontinuitu podnikání napříč celou vaší prací pocházející 
z PowerDraftu. 

JE NUTNÉ ZAŠKOLIT UŽIVATELE POWERDRAFTU, 
ABY MOHLI VYUŽÍVAT 2D PRACOVNÍ TOKY 
V MICROSTATION?
Ne, uživatelé PowerDraft snadno zvládnou používat MicroStation a nebudou 
mít žádné problémy s uživatelským rozhraním

JAKÉ FUNKCE APLIKACE MICROSTATION MŮŽU 
VYUŽÍT PRO ROZVOJ SVÉHO PODNIKÁNÍ?
Uživatelé MicroStation mohou na rozdíl od konkurence snadno přejít 
na BIM OpenModeling aplikace a digitální dvojčata, aby podpořili 
vyvíjející se požadavky na projekt se společným uživatelským rozhraním 
a bezproblémovou interoperabilitou souborů. Abychom mohli lépe vyhovět 
měnícímu se prostředí, náš CAD tým zaměřuje zdroje na rozvoj funkcí 
aplikace MicroStation, CAD aplikace pro infrastrukturu. Některé z činností, 
které můžete s MicroStation provádět, jsou:

 � Generování fotorealistických vizualizací pro zapojení zúčastněných 
stran jen několika kliknutími přímo v MicroStation. 

 � Navrhování ve 3D podle měnících se požadavků zákazníků. 
 � Vytváření parametrických objektů s předdefinovanými variantami pro 

snadnější vyhledávání a správu komponent. 
 � Automatizace převodu dat pomocí dávkového zpracování dat z více 

formátů. 
 �  Přizpůsobení pracovních toků vývojem aplikací využívajících rozhraní 

.NET a C++. 

PowerDraft 
na MicroStation®

Integrovaný fotorealistický rendering modul MicroStation

https://softwaredownloads.bentley.com/
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/licensing_cloud_and_web_services/w/wiki/54904/creating-a-new-service-request
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Zrychlete tvorbu výkresů pomocí automatizovaných pracovních toků a inteligentního 
parametrického modelování.

BUDE APLIKACE POWERDRAFT PODPOROVÁNA?
Aplikace PowerDraft přejde okamžitě z kontinuální podpory na plnou 
podporu, jak je definováno v zásadách podpory aplikací pro stolní počítače 
společnosti Bentley. Aplikace přejde do stavu končící podpory 31. prosince 
2022 a poté do stavu ukončené podpory 31. prosince 2023.

BUDOU V BUDOUCNU K DISPOZICI AKTUALIZACE  
PRO POWERDRAFT?
Všechna nová vylepšení a opravy 2D kreslení infrastruktury budou 
implementovány v MicroStation. Čas od času mohou být v rámci plné 
podpory vydány aktualizace zabezpečení a údržby.

POKUD ODMÍTNU PŘECHOD NA MICROSTATION, 
MOHU NADÁLE POUŽÍVAT POWERDRAFT?
Ano, ale věnujte pozornost bodu ohledně podpory. Jakmile PowerDraft přejde 
do stavu ukončené podpory, bude využití PowerDraft zaznamenáno jako 
využití MicroStation.

KDYŽ PŘEPNU SVÉ LICENCE Z APLIKACE 
POWERDRAFT NA MICROSTATION A STÁLE BUDU 
POUŽÍVAT POWERDRAFT, BUDU MUSET ZAPLATIT 
ZA TERMÍNOVANOU LICENCI?
Během čtvrtletí, kdy uskutečníte přechod, a následujícího čtvrtletí budou 
termínované licence pro PowerDraft i MicroStation zastaveny. To znamená,  
že během tohoto časového období vám nebude účtována termínovaná 
licence. Po uplynutí této doby bude generována termínovaná licence 
PowerDraft. 

JAK MOHU SPRAVOVAT PŘECHOD A ZÍSKAT 
PŘEHLED O NÁKLADECH?
Ve vašem příštím souhrnu avíz ohledně obnovení budou zohledněny nové 
ceny za přechod z PowerDraft na MicroStation. Váš zástupce pro obnovení 
vás provede celým procesem a zodpoví případné dotazy. Pokud si přejete 
získat přehled dříve, obraťte se na adresu selectrenewal@bentley.com.

JAK ZAHÁJIT PŘECHOD PŘED OBNOVENÍM?
Obraťte se na e-mail selectrenewal@bentley.com.

https://www.bentley.com/cs/desktop-applications
https://www.bentley.com/cs/desktop-applications
mailto:selectrenewal@bentley.com
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