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G e o M a G a z y n

F irma Bentley Systems daje 
nam szeroki wybór. Decy-

dując się na licencję wieczystą 
na oprogramowanie (perpetu-
al license), zapewnimy swo-
jemu zespołowi wszystko to, 
czego potrzebuje do bieżącej 
pracy. W przypadku objęcia 
umową SELECT możemy po-
nadto skorzystać z corocz-
nego bilansowania portfela 
posiadanych licencji w celu 
wymiany tych, które posia-
damy, na inne z oferty firmy 

T egoroczne świa-
towe spotkanie 

użytkowników tech-
nologii Bentley Sys-
tems już za nami. 
Odbyło się w dniach 
10-12 października 
w Singapurze – pań-
stwie będącym świa-
towym liderem innowacyjności 
w zakresie infrastruktury i im-
plementacji idei BIM. Miejsce, 
a także liczba nagród Be In-
spired, które zostały przyzna-
ne firmom projektowym i za-
rządcom infrastruktury z Azji, 
świadczy o olbrzymim rozwo-
ju BIM-u właśnie w tym rejo-
nie świata. Mamy się od kogo 
uczyć, jak efektywnie tworzyć 
i eksploatować otaczającą nas 
infrastrukturę.
Na długie jesienne wieczory 
polecamy materiały z Year in 

Bentley & BIM
 w Singapurze!

Infrastructure 2017 
w Singapurze: https://
www.bentley.com/pl/
yii/home

Z achęcamy także 
do zainteresowa-

nia się różnymi spo-
sobami licencjonowa-

nia produktów Bentley Systems. 
Możliwości są naprawdę duże 
– m.in. licencje wieczyste, ela-
styczna dzierżawa i rozliczanie 
za to, z czego się korzysta. Ob-
jęcie umową licencyjną Bent-
ley SELECT to także dostęp do 
unikatowej usługi Portfolio Ba-
lance, która pozwala na dosto-
sowanie odpowiednich narzę-
dzi do potrzeb projektowych 
bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. 

Mirosław Pawelec

Elastyczne licencje
Bentley Systems. Dzięki Port-
folio Balance nasz portfel apli-
kacji będzie zawsze aktualny 
i dostosowany do zmieniają-
cych się projektów i wymagań 
organizacyjnych.

W razie nagłych wzrostów 
obłożenia pracą może-

my zdecydować się na licencje 
czasowe QTL lub w ogóle opie-
rać się tylko na nich. Dzięki li-
cencjom czasowym wykorzys-
tujemy dokładnie to, czego 
potrzebujemy, i płacimy jedy-
nie za to użycie. Jednak nieza-
leżnie od wybranego rodzaju 
licencji, zawsze cieszymy się ta-
kim samym zestawem boga-
tych korzyści.

Na podstawie materiałów 
Bentley Systems

https://www.bentley.com/pl/yii/home
https://www.bentley.com/pl/yii/home
https://www.bentley.com/pl/yii/home
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S ingapur jest światowym 
liderem w zakresie za-

stosowania BIM. Od daw-
na podziwiam to państwo 
za innowacyjne wykorzysta-
nie technologii przy budowie 
i  eksploatacji infrastruktury 
– powiedział podczas otwarcia 
konferencji Year in Infrastruc-
ture Greg Bentley, prezes Ben-
tley Systems. Powitalne spo-
tkanie odbyło się w ciekawym 
architektonicznie oraz posiada-
jącym interesujące zbiory Art-
Science Museum.

U czestnicy YII zapoznali się 
z najlepszymi praktykami 

z zakresu realizacji innowa-

O innowacjach
 w Singapurze
n Centrum Wystawowe i Konferencyjne Sands w Marina Bay Sands w Singa-

purze to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Azji, prawdziwy 
symbol architektury XXI wieku. Właśnie tam w dniach 10-12 października  

odbyła się konferencja Year in Infrastructure 2017 (YII) – cykliczne spotkanie użytkow-
ników technologii Bentley Systems z całego świata. Hasło tegorocznej imprezy to  
„Innowacje BIM w infrastrukturze”.

Powyżej i po prawej: Cent rum Wy-
stawowe i Konferencyjne Sands; 
poniżej: laureaci konkursu Be Inspi-
red 2017

Year in Infrastructure 2017

cyjnych projektów infrastruk-
turalnych, a także implemen-
tacji zasad BIM generujących 
wzrost wydajności aktywów. 
Program konferencji obejmo-
wał 50 sesji w sześciu panelach 
tematycznych: Budynki i zespo-
ły budynków, Cyfrowe miasta, 
Przemysł, Kolej i tranzyt, Drogi 
i mosty, Infrastruktura siecio-
wa. W ich trakcie można było 
wysłuchać prelegentów z po-
nad 20 krajów.
Inżynierowie z Bentley Sys-
tems zaprezentowali szerzej 
dwa nowe produkty: OpenRail 
ConceptStation (jego premie-
ra odbyła się w czerwcu br.) 
i OpenRail Design, który w peł-

nym zakresie funkcjonalności 
dostępny będzie w pierwszym 
kwartale 2018 r. Są to wiodą-
ce aplikacje do projektowania 
oraz realizacji infrastruktury 
kolejowej.
Za przygotowanie jednego 
z dni konferencji odpowiedzial-
ni byli partnerzy Bent ley Sys-
tems – firmy Siemens, Micro-
soft, Topcon i Bureau Veritas, 
które prezentowały się także 
w Pawilonie Partnerów Strate-
gicznych. Corey Sanders z Mi-
crosoftu przedstawił m.in. 
możliwoś ci cyfrowej transfor-
macji z wykorzys taniem no-
woczesnych platform chmu-
rowych, takich jak Azure.
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O innowacjach
 w Singapurze

T radycyjnie już najbardziej 
innowacyjnym projektom 

przyznano nagrody Be Inspi-
red. W tym roku niezależne 
jury nominowało rekordową 
liczbę 51 projektów w 17 ka-
tegoriach związanych z im-
plementacją technologii BIM. 
Zostały one zgłoszone przez 
osoby z 18  krajów. Podczas 
uroczystej gali najwięcej sta-
tuetek odebrali użytkowni-
cy technologii Bentley z Azji. 
Jest to obecnie najbardziej roz-
wojowy rynek we wdrażaniu 
technologii BIM. W Azji, a kon-
kretniej na Dalekim Wschodzie, 
powstają najnowocześniejsze 
rozwiązania konstrukcyjne, 
architektoniczne i technolo-
giczne w zakresie produkcji 
przemysłowej i infrastruktury 
użytkowej. Pełna lista laure-
atów znajduje się na stronie: 
https://pages.info.bentley.
com/beinspired2017Finalists/

Z a rok kolejne spotkanie, 
kolejne nowości, nowe re-

alizacje i nagrody za innowa-
cyjność w wykorzystaniu BIM. 
Mamy nadzieję, że wśród lau-
reatów znajdą się – jak to już 
wielokrotnie bywało – także 
projekty z Polski. BIM to zagad-
nienie, bez którego żaden duży 
współczesny projekt nie może 
się obyć. To technologia, która 
usprawnia zarządzanie infra-
strukturą na każdym etapie jej 
życia, począwszy od faz plano-
wania i projektowania, poprzez 
realizację, na eksploatacji i mo-
dernizacji kończąc. To zasto-
sowanie odpowiednich proce-
dur i narzędzi informatycznych 
umożliwiających efektywne ko-
rzystanie z infrastruktury i za-
pewniających bezpieczeństwo 
jej użytkowników.

Na podstawie materiałów 
Bentley Systems

https://pages.info.bentley.com/beinspired2017Finalists/
https://pages.info.bentley.com/beinspired2017Finalists/
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