
 

 

Předmět: Oznámení o připravovaném převodu PowerDraft na MicroStation 

Vážení uživatelé PowerDraft, 

Požadavky na návrh infrastruktury a projekty se v našem stále propojenějším světě neustále vyvíjejí. 
Zatímco PowerDraft byl původně koncipován tak, aby vyplnil mezery, jež po sobě zanechal AutoCAD, 
MicroStation CONNECT Edition poskytuje funkce, jako je 3D modelování, pokročilé dávkové zpracování 
a fotorealistické vizualizace nezbytné k získávání nových zakázek a dosažení lepších výsledků 
v projektech, které však v rámci PowerDraft nejsou k dispozici. 2D pracovní toky jsou i nadále velice 
důležité, avšak pokud mají vyhovět narůstajícím požadavkům efektivity v projektech infrastruktury, bude 
nutné provést jejich optimalizaci a zautomatizovat je.  

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 navrhování infrastruktury, na 
který spoléhají přední provozovatelé/vlastníci infrastruktury. Uživatelé MicroStation tak mohou bez 
problémů realizovat moderní projekty infrastruktury a také snadno propojit projekty s otevřenými 
modelovacími aplikacemi BIM a digitálními dvojčaty. Tímto způsobem snadněji vyhoví vyvíjejícím se 
požadavkům na projekty. To vše díky společnému uživatelskému rozhraní a bezproblémové 
interoperabilitě souborů, a to zcela bezkonkurenčně. Aby tým CAD společnosti Bentley mohl lépe sloužit 
tomuto měnícímu se prostředí, zaměřuje své zdroje na rozvoj možností Microstation, CAD aplikace pro 
infrastrukturu. 

Společnost Bentley proto již nebude vydávat nové aktualizace funkcí aplikace PowerDraft. PowerDraft již 
nebude k dispozici ke koupi nebo vyvážení portfolia. 

 

Aktualizace podpory PowerDraft 

PowerDraft přejde s okamžitou platností z kontinuální podpory na plnou podporu. Počínaje 31. prosincem 
2022 bude ve stavu končící podpory a poté od 31. prosince 2023 bude její stav změněn na ukončenou podporu. 
Vysvětlení těchto kategorií podpory naleznete v zásadách podpory aplikací Bentley pro stolní počítače. 

 

Převeďte svou licenci PowerDraft v poměru 1:1 na licenci MicroStation do 31. prosince 2022 

Jako uživateli PowerDraft a předplatiteli SELECT vám nabízíme atraktivní finanční pobídky, díky nimž 
budete moci využít výhod MicroStation. Do 31. prosince 2022 lze licence PowerDraft převést v poměru 
1:1 na licence MicroStation a zdvojnásobit tak hodnotu vaší investice do licencí PowerDraft. 

Abychom zajistili maximální kontinuitu vašeho podnikání a zároveň vám umožnili využít rostoucích 
možností MicroStation, nabízíme následující flexibilní možnosti převodu licencí:   

• Automatický převod při příštím obnovení služby: Vaše trvalé licence PowerDraft budou při 
příštím obnovení automaticky převedeny v poměru 1:1 na trvalé licence MicroStation. 

nebo 

• Zvolte si vlastní datum převodu: Převod můžete provést i mimo rámec nadcházejícího obnovení 
služby. Nabídka převodu v poměru 1:1 je však dostupná pouze do 31. prosince 2022. Pokud 
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chcete přistoupit k převodu před plánovaným obnovením služby, obraťte se na 
selectrenewal@bentley.com . Při výběru data nezapomeňte, že všechny zbývající licence 
PowerDraft budou po 31. prosinci 2022 při následném obnovení služby převedeny na 
MicroStation bez výhod poměru 1:1. Neváhejte a využijte této skvělé nabídky. 

 

Termínované licence  

Uvědomujeme si, že se váš soubor aplikací během přechodu může měnit.  To by za normálních okolností 
mohlo vést ke zpoplatnění termínovaných licencí, nicméně v zájmu zajištění plynulého přechodu budou 
zastaveny termínové licence pro MicroStation i PowerDraft během čtvrtletí, kdy provedete konverzi, tak 
i pro následující čtvrtletí, aby se vám usnadnilo zavedení. 

 

Poplatky SELECT 

Během přechodu bude platit předplatné MicroStation SELECT. Dovolujeme si vás upozornit, že 
předplatné SELECT pro PowerDraft bude navýšeno o 25% pro rok 2022. Chcete-li ze svého souboru 
aplikací vytěžit co nejvíce, doporučujeme uskutečnit přechod pokud možno co nejdříve, abyste tak mohli 
využívat komplexnějších funkcí MicroStation.  

 

Náš tým technické podpory a úspěchu uživatelů vám bude k dispozici, aby vám přechod usnadnil. 

Kromě finančních pobídek s vámi budou úzce spolupracovat naše týmy technické podpory a úspěchu 
uživatelů na tom, abyste vašim uživatelům pomohli přejít na MicroStation a umožnili jim dnes 
i v budoucnu naplno využít potenciálu, který MicroStation nabízí. Tým úspěchu uživatelů je připraven 
poskytnout: 

• Pomoc při komunikačních a instalačních strategiích. 
• Přehled jedinečných funkcí MicroStation (např. fotorealistická vizualizace, dávkové zpracování 

a 3D modelování). 
• Revize 2D pracovních toků s cílem využít nedávné a budoucí aktualizace aplikace MicroStation. 

Například: efektivnější řízení změn a automatizace 2D a 3D výrobních pracovních toků, zajištění 
včasné realizace projektu a v rámci rozpočtu a investic do vaší produktivity, jako je například 
zlepšení výkonnosti vykreslování dostupné s aktualizací MicroStation v rámci aktualizace 16. 

Připojili jsme sekci s často kladenými dotazy, která vám poskytne odpovědi na případné dotazy 
a pomůže vaší organizaci dosáhnout maximálního využití veškerého potenciálu. 

Velmi rádi vám pomůžeme využít neustále přibývajících možností MicroStation v rámci vašeho podnikání 
a to včetně zlepšení produktivity vašeho CAD týmu pro infrastrukturu.   
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