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Tento průvodce stručně představuje služby programu Bentley SELECT a napomáhá v navigaci web portálem, 
selectservices.bentley.com, jehož prostřednictvím je možné uvedené služby čerpat. 
 
Vzhledem k neustálému rozvoji služeb a optimalizaci uživatelského rozhraní portálu se mohou dále popsané návody na 
ovládání lišit od skutečného stavu.  
 
Tento průvodce je aktualizován k datu: březen 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veškeré náměty pro doplnění, popř. aktualizaci tohoto průvodce uvítáme na adrese: info@bentley.cz 
Adresu je možné rovněž použít k zasílání doplňujících dotazů. 
 
 
S přáním úspěšného čerpání služeb  
Váš  
Team Bentley
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1 Bentley SELECT 
 

 

Stále důležitější postavení v nabídce firmy Bentley Systems zaujímá komplexní 
program podpory uživatelů, Bentley SELECT, který vychází z filosofie  

"programové vybavení = služby". 

Členům tohoto programu podpory je poskytována řada výhod umožňujících zvyšování produktivity a maximalizaci 
užitku získaného využíváním produktů společnosti Bentley Systems. 

 

 

Mezi nejvýznamnější výhody programu Bentley SELECT patří: 

• bezplatný upgrade a update používaných produktů okamžitě po jejich uvedení na trh 

• zvýhodněný nákup nových licencí se slevou 7% 

• přístup k dalším technologiím poskytovaných pouze pro členy programu, např.: 

o SELECTserver - plná kontrola nad licencemi, řízení jejich síťového provozu, sledování využití, 
tvorba statistik a reportů 

o Bentley Redline - bezplatné poskytnutí neomezeného počtu licencí jednoduchého nástroje pro 
redlining, prohlížení a tisk dat ve formátech dgn/dwg a rastrů  

• služba MySELECT CD - možnost vytvoření instalačního CD s produkty dle vlastního výběru 

• možnost samostatné správy licencí prostřednictvím web portálu 

• přednostní technická podpora prostřednictvím HelpDesk (telefonicky, elektronicky), včetně služby 
NewsStream informující o implementovaných vylepšeních a odstranění případných problémů z instalací 
produktů 

• testování beta verzí produktů 

• Home Licence - licence pro domácí použití 

• možnost dočasného pronájmu dalších licencí, tzv. Subscription 

• přístup k informačním zdrojům BDN (Bentley Developer Network) - pro vlastní vývoj aplikací 

• přístup na webový portál SELECT Services, kde můžete řídit všechny výše uvedené a další služby 

 

Do programu Bentley SELECT jsou průběžně zařazovány nové a nové možnosti výhodného nákupu, testování, 
zpřístupnění dalších technologií, technické podpory a dalších. Nabídka výhod je tak stávajícím a budoucím členům 
bezplatně a plynule rozšiřována.  

 

Program Bentley SELECT napomáhá svým členům udržovat krok s nejmodernějšími technologiemi, plánovat investice 
a rozvoj oblastí IT a zajistit jim tak jejich co největší využití a rychlou návratnost. 
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2 SELECT Services Online 
 

 

Portál SELECT Services Online slouží k přístupu 
a čerpání služeb poskytovaných společností Bentley 
Systems uživatelům svých produktů a řešení, kteří jsou 
zapojení do programu podpory Bentley SELECT. 

 

Poskytované služby jsou primárně rozděleny do čtyř 
tématických oblastí: 

 

• Downloads and Updates - správa SW 
a instalací, objednávání instalačních CD, .. 

• Support Tools - nástroje technické 
podpory a informační zdroje 

• My Account – komplexní správa 
zákaznického účtu, správa uživatelů 
a jejich oprávnění, správa provozovaných 
licencí, atp. 

• Documentation - dokumentace a další 
doplňující informační zdroje 

 

Použité principy a logika práce s portálem je vedena snahou 
dopřát uživateli maximální samostatnost při obsluze 
jednotlivých služeb. 

Pro jejich úspěšné využívání je však zapotřebí být přihlášen a mít nastavená příslušná oprávnění.  

 

Přihlášení uživatele 

Portál SELECT Services Online nevyžaduje přihlášení uživatele okamžitě při přístupu na stránky, některé 
poskytované služby jsou totiž poskytovány zcela zdarma (např. viz téma „Dokumentace“).  

Nicméně pro usnadnění pohybu po stránkách a rovněž i jako prevenci proti vzniku jakýchkoli nedorozumění, 
doporučujeme přihlášení na portál.  

 

Pro přihlášení slouží dialog, který vyvoláte stiskem odkazu v horní části obrazovky: Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po jeho stisku jste přesměrování na obecnou přihlašovací stránku Bentley portálu 
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Pozn./Tip:  na tuto stránku Bentley Login se rovněž dostanete vždy v okamžiku, kdy volíte některou ze služeb 
a nejste k portálu přihlášen 

 

Zde vyplňte své uživatelské jméno do kolonky User name a přístupové heslo do kolonky Password a stiskněte 
tlačítko submit. 

 

Jste-li úspěšně přihlášen, objeví se Vaše jméno v záhlaví stránky. 

 

Pozn.:  Jak zkontrolovat svá oprávnění popř. návod jak je změnit, najdete v kapitolách 2.3.5. Personal Profile a 2.3.4. 
Permissions. 

 

 

 

Ztráta hesla 

V případě ztráty hesla využijte možnost Forgot your password.  

 

Po zadání Vaší e-mailové adresy Vám budou aktuální přihlašovací údaje odeslány na uvedený e-mail. 

Pozor: Je třeba uvést Váš e-mail registrovaný v databázi Bentley. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého 
autorizovaného partnera nebo pracovníky Bentley. 
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2.1 Downloads and Updates 

V této části „SELECT services Online“ portálu jsou k dispozici nástroje pro správu SW, získávání instalačních sad 
update a upgrade všech produktů, které Bentley nabízí. Rovněž můžete získat informace o tom, které produkty a verze 
jsou v příslušných jazykových verzích a další.  

V části „Bentley Library“ můžete získat další zdroje pro vaše projekty, a v části „FTP“ můžete využívat ftp přenos jako 
další formu komunikace s Bentley. 

 

2.1.1 Downloads/MySELECT CD 

Část Downloads/MySELECT CD zprostředkovává uživateli přístup k registru všech aktuálně dostupným produktům a 
jejich instalačním sadám. Jejich získání je možné prostřednictvím okamžitého stažení (Download) nebo prostřednictvím 
služeby Bentley SELECT a nechat si zaslat CD (My SELECT CD). 
 

 
 
Vzhledem k obsáhlosti nabídky Bentley produktů je možné využít několika parametrů pro zadání výběru: 
 
 
a) Product - pokud si jste jisti jménem produktu,  
můžete jej přímo označit v rozbalovacím seznamu  
 
 
 
 
 
 
 
b) Interest/Discipline - vymezuje výběr podle  
hlavních oblastí zájmu: platformních produktů nebo 
tzv. Bentley vertikál 
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Dalšími parametry mohou být: 
 
c) Release Language – specifikuje jazykovou verzi 
hledaného produktu 
 
 
 
 
 
 
d) Download Category – specifikuje další doplňující 
zdroje, ve kterých lze prohledávat 
 

    SELECT Released Products  
- standardní verze produktů 

    Enhancements and Updates 
 - doplňky a rozšíření k jednotlivým produktům 

    Beta and Work In Progress 
 - beta verze a „pracovní“ verze produktů 

    Documenation and Tutorials 
 - dokumentace produktů a výukové materiály  

    Bentley Developer Network 
 - SW pro členy programu Bentley Developer Network 

    SELECT Release Candidates 
 - pro zájemce o testování nejnovějších vydání produktů 

    Free Updates 
 - volně dostupné doplňky 
 
 

2.1.2 Bentley Library 

Jak již název napovídá, Bentley Library nabízí služby „online knihovny“, ve které má uživatel možnost vyhledávat 
věcnou náplň do svých projektů. Knihovna obsahuje obsáhlou databázi buněk, datasetů, obrázků, knihoven vrstev a 
účelových nástrojů (utility), které uživatelům výrazně zefektivní jejich práci. 

Po zadání parametrů pro výběr  
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dostane uživatel seznam dostupných zdrojů  a jejich bližší popis. Po výběru jedné z odpovědí je pak zprostředkován 
náhled a uvedena možnost ke stažení daného zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 FTP 

Volba FTP přesměruje uživatele na standardní ftp portál, ftp://ftp.bentley.com, jehož prostřednictvím můžete rovněž 
komunikovat s pracovníky společnosti Bentley. Této možnosti je vhodné využít v případě potřeby přenosu velkého 
objemu dat. 

Příkladem může být zaslání problémového vzorku dat, v případě, kdy řešíte nějaký problém s týmem podpory 
(Technical Suport Group) nebo pokud chcete společnosti Bentley poskytnout nějaký ukázkový výkres, projekt či 
vizualizaci atd. 

Práce s FTP je zcela standardní, soubory lze přemísťovat např. tzv. Drag&Drop způsobem. 
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2.2 Support Tools 

V této části SELECT Services Online portálu je zpřístupněna většina informačních zdrojů, ve kterých se můžete 
dozvědět další užitečné informace a rady k produktům Bentley.  

2.2.1 KnowledgeBase 

KnowledgeBase je jedním z hlavních zdrojů pro uživatele produktů Bentley, v rámci kterých můžete procházet veškeré 
doposud řešené problémy pracovníky technické podpory.  

Nově implementovaný zákaznický systém SAP-CRM (viz odlišné uživatelské rozhraní služby) navíc umožňuje vytvářet 
vlastní „knihovnu“ odpovědí a řešení potíží, se kterými se setkáváte.  

 

Pro vyhledávání vložte klíčová slova do kolonky Search text a stiskněte tlačítko Search. 

Jako příklad si můžeme uvést výsledek hledání na vložená hesla: „license server XM“ 

 

V případě potřeby zadat doplňující kriterium, využijte kolonku Refine Results a stiskněte tlačítko Refine. 
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Postupným specifikováním dotazu a procházením nabízených řešení, tak můžete najít vyzkoušenou odpověď nejlépe 
řešící vaše potíže.  

 
Pokud chcete nalezené řešení vložit do své knihovny, abyste si je uchovali do budoucna a již nemuseli absolvovat 
opětovné vyhledávání, stiskněte tlačítko Add This to My Solutions.  

 

Vaše vybraná řešení pak budou dostupná hned z prvního odkazu při přihlášení do KnowledgeBase a stisku volby My 
Solutions. 

 

Pozn.:  V případě, že některá řešení již nadále nechcete uchovávat ve své knihovně, jednoduše je odstraníte stiskem ikony 
odpadkového koše. 
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2.2.2 TechNotes and FAQs 

Tato část představuje rychlý přístup k základním a nejčastěji dotazovaným informacím o produktech členěných podle 
jednotlivých zaměření. 

 
 

 

Např. při volbě SELECT Server XM je uživatel navigován na následující skupinu užitečných dokumentů: 

 

 
Pro návrat na přechozí menu zvolte Return to Index. 
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2.2.3 Remote Support 

Remote Support je služba, v rámci které může uživatel zpřístupnit přímo své pracoviště pracovníkům technické podpory 
Bentley v tzv. reálném čase. Prostřednictvím technologie společnosti Microsoft, Microsoft Live Meeting, mohou 
analytici technické podpory vzdáleně prohlížet řešené téma přímo na vašem pracovišti, analyzovat problém a rovněž 
vzdáleně ovládat spuštěnou aplikaci a vyřešit tak případný problém. 

V případě zájmu o využití této formy podpory, doporučujeme kontaktnovat pracovníky technické podpory předem a 
domluvit přesný termín spojení. 
Pozn.:  Veškeré potíže s aplikací Microsoft Live Meeting je třeba řešit prostřednictví podpory společnosti Microsoft. 

 

2.2.4 Live Chat 

V případě, kdy při řešení potíží není nalezena odpověď v žádném z výše uvedených způsobů, je možné využít služby 
Live Chat. Po vyplnění formuláře, v rámci kterého se specifikuje oblast potíží, je v okamžiku dostupnosti příslušného 
konzultanta na danou oblast uživatel kontaktován a další komunikace probíhá formou tzv. chatu. 

 
V první části uveďte své identifikační údaje. V druhé části postupně vybírejte z nabízených témat. Pokud jste již 
problém někdy řešili a znáte číslo tzv. Service Ticket, vložte jej rovněž – usnadníte tím definici problému. V poslední 
části formuláře vyberte jednu z voleb 

 Licensing...   - problémy s licencemi 

 Plotting, Pen table, PDF support... - problémy s tiskem 

 Raster image and database... - problémy spojené s rastrama nebo s databází 

 Other...    - jiné problémy, výše neuvedené 

a připojte stručný popis potíží – optimálně v anglickém jazyce (urychlíte tak zpracování požadavku). 
Pozn.:  Menu se interaktivně mění, podle zvolených položek. Vždy vyčkejte, až proběhne obměna nabídky na základě předchozí 

volby. 
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2.2.5 Discussion Groups  

Volba Discussion Groups přesměruje uživatele na standardní stránky www.bentley.com, do části s popisem, jak se 
připojit, číst, komentovat popř. zadávat komentáře v rámci diskusních skupin Bentley. 

 

Samotné diskusní skupiny jsou dostupné na adrese http://discussion.bentley.com/.  

Pohyb v rámci uživatelského rozhraní je intuitivní a asi k němu není zapotřebí hlubšího komentáře. V levé části 
obrazovky je možné vybírat z poměrně značného množství tématicky zaměřených diskusí od obecných témat se 
vztahem ke společnosti Bentley „bentley.general“ až po specifické zaměření např. na programování v MDL, viz. 
bentley.microstation.v8.mdl. 

Za užitečné považujeme navštívit rovněž bentley.general.cz, kde je diskuse vedena v českém jazyce.  
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Chcete-li vložit nový příspěvek, stiskněte New Post, chcete-li přidat komentář k příspěvku – stiskněte Post Response. 
V okně pro komunikaci pak vyplňte  

Name - jméno, pod kterým se bude zobrazovat Váš 
přípěvek  

E-mail address - e-mailovou adresu pro případnou 
další komunikaci mimo diskusní skupiny 

Subject - název, téma vašeho příspěvku 

Attachement - pokud chcete k příspěvku připojit 
nějaký soubor s informacemi, daty, atp.. 

 

Samotný text příspěvku vložte do okna „Enter article 
text..“.  

Pro odeslání příspěvku stiskněte tlačítko Post Article. 

 

 

 

2.2.6 AutoPLANT Error Reports  

Tato část je určena pro uživatele produktů AutoPLANT. Zpřístupňuje popis známých potíží a chyb a rovněž nabízí 
možné dočasné řešení, jak se s problémem vypořádat, než bude programátorsky odstraněn. 

Hledání a výběr Error reportů lze zahájit stiskem volby AutoPLANT Published Errors. 

 
V následujícím dialogu je třeba definovat oblast zájmu a kriteria výběru, popř. přímo klíčové slovo v kolonce Search 
phrase. Vyhledání se spustí stiskem tlačítka Go. 
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2.3 My Account 

Část My Account patří k nejvyužívanějším službám z nabídky portálu SELECT sevices Online.  

Vedle komunikace s technickou podporou prostřednictvím tzv. Service tickets, jsou v této části dostupné nástroje pro 
vlastní nastavení osobních profilů uživatelů, jejich rolí a pravomocí a dále je zde část pro samostatnou správu licencí. 

 

2.3.1 Service Ticket Manager  

Service Ticket Manager je část nabídky služeb, jehož prostřednictvím můžete zadat, sledovat nebo prohlížet historii 
vložených požadavků na řešení nějakého problému. Uživatel může jednotlivé požadavky editovat a připojovat nové 
doplňující komentáře, jako odpovědi na vstupy od pracovníků Bentley.  

Service Ticker Manager je rozdělen na 4 hlavní části (záložky): 

My STs - přehled zadaných požadavků konkrétním uživatelem (Vámi) 

Site STs - přehled zadaných požadavků všemi uživateli od daného zákazníka  

Add New - zadání nového požadavku 

Stats - statistiky 

Procházení zadaných požadavků (My STs a Site STs) je velmi snadné a intuitivní. Pro vyhledávání můžete použít 
jednoduché řazení podle období vložených požadavků (posledních 30 dní, popř. ..všechny)  

 
nebo můžete využít volby Use Advanced Filter (levá část okna) a vyplnit další zpřesňující údaje pro výběr: 

 

Příklad výsledku hledání ukazuje následujcí obrázek. Kliknutím na příslušné číslo požadavku se dostanete k jeho 
detailům, včetně historie. 
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Pro zadání nového požadavku je třeba přejít na 
záložku Add New. 

V první části formuláře je možné rozlišit, zda 
zadáváte požadavek na řešení nějakého problému 
(Report a Problem / Ask for Help) nebo zda máte 
zjem navrhnout nějakou změnu, vylepšení stávajících 
funkcí (Request Change / New Feature). 

V druhé části formuláře je pak třeba postupně vyplnit 
další položky: 

 Product – v rozbalovacím menu vyberte 
daný produkt, ke kterému se požadavek 
vztahuje 

 Problem Area – v této části vyberte oblast, 
které se problematika týká (pokud nevíte 
nebo si nejste jisti - zvolte General) 

 Version – seznam nabízí úplný výčet verzí 
všech podporovaných produktů (přesnou 
verzi vašeho produktu zjistíte v hlavním 
menu – Nápověda) 

 Product language – uveďte jazykovou 
verzi produktu, kterou používáte 

 Priority  – zda můžete vybrat od nízké 
(Low) až po vysokou (Very High) prioritu 
požadovného řešení  

 Reference number- slouží pro zadání 
identifikace požadavku ze strany uživatele. 

 Description – v této části uveďte stručný 
popis problému (např. téma a zjištěný 
problém nebo oblast – Reference files, Print) 

 Details – v této části uveďte maximálně detailní popis problému. Můžete rovněž uvést odkaz na „problémový 
soubor“ poskytnutý např. prostřednictvím ftp služby (viz kapitola 2.1.3) atd. 

 

Vložení požadavku potvrďte stiskem tlačítka Submit to Support. 
 

Pozn.:  Pro urychlení řešení Vašeho požadavku doporučujeme vkládat veškeré komentáře v angličtině. V případě potřeby se 
neváhejte obrátit na autorizované partnery Bentley s žádostí o pomoc specifikace problému. 

 

 

2.3.2 Online Activity  

Volba Online Activity umožňuje administrátorovi služeb SELECT vyhotovit rychlý přehled o všech akcích a čerpáních 
služeb SELECT všemi oprávněnými uživateli. 

V části Activity je možné zvolit typ aktivity (Synopsis – Souhrn, Užití služby My SELECT CD nebo Download), 
v prostřední části lze vybrat konkrétního uživatele (Contact) popř. zvolit všechny (All) a rovněž definovat časovou 
periodu, pro kterou se má přehled zpracovat. 

Provedení přehledu spustíte stiskem tlačítka Search. 
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2.3.3 Newsletters 

V této části můžete nastavit, které konkrétní informační zdroje Newsletters chcete využívat. Pro nastavení zcela postačí 
zaškrtnout volbu příslušného bulletinu a potvrdit stiskem tlačítka Submit. 

Pozn: Pro odhlášení z odběru těchto informací stačí postup zopakovat a zaškrtnutí odstranit. 

 

2.3.4 Permissions  

Část Permissions umožňuje adminstrátorům služeb select spravovat uživatelské účty včetně úrovní oprávnění uživatelů 
pro čerpání služeb SELECT. 

Pozn.: Volba Permissions je přístupná pouze pro administrátory služeb SELECT. Uživatelé bez Administrátorského oprávnění 
jsou automaticky přesměrování na část portálu KnowledgeBase – viz kapitola 2.2.1. 

Po přihlášení administrátora dojde k přesměrování uživatele na uživatelské rozhraní zákaznického systému SAP-CRM, 
v rámci kterého jsou tyto informace spravovány. Vedle nabídky KnowledgeBase je administrátorovi zpřístupněna 
záložka User Management – správa uživatelů.  

 

V rámci této nabídky jsou dvě možnosti – vytvoření nového živatelské účtu (Create new users) nebo správa stávajících 
uživatelů (Existing users). 
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Při volbě Existing users se zobrazí formulář pro hledání konkrétního uživatele. Vyhledávat lze podle jména (Name), 
identifikačního čísla kontaktní ososby (User ID) nebo e-mailové adresy. Pokud si nejste jisti, nebo chcete získat přehled 
o všech uživatelských účtech stiskněte tlačítko Display All. 

 

Odpovědí je zobrazení kompletního seznamu všech uživatelů s nabídkou čtyř základních funkcí: 

 

 - Change - změna nastavení – změna oprávnění uživatele (viz níže) 

 - Reset Password - nové nastavení hesla pro přístup       
   stávající heslo je smazáno, nové heslo je zasláno na e-mailovou adresu uživatele 

 - Copy data to an existing user - kopie uživatelského účtu       
   nastavená oprávnění jsou zkopírována pro nového uživatele 

 - Delete - odstranění uživatele -          
   dojde ke smazání uživatelského účtu a zamezení přístupu ke službám selectservices 

Pozn.: Pokud chcete pouze zobrazit detail oprávnění konkrétního uživatele, stačí stisknout jeho jméno nebo UserID. 

 

Změna oprávnění uživatele 

Při volbě změny oprávnění uživatele dojde k zobrazení tabulky pro přiřazení oprávnění (Authorizations): 
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Ve levé části tabulky (Not Assigned) jsou disponibilní oprávnění, aktuálně nepřiřazena uživateli. V pravé části tabulky 
(Assigned) jsou aktuálně přiřazená oprávnění. Změna jednotlivých oprávnění je velmi snadná – stačí označit příslušné 
oprávnění a pomocí středových šipek je přemístit na potřebnou stranu.  

Nejpoužívanější úrovně oprávnění: 

 Webshop User  - základní oprávnění pro přístup na webové stránky 

 SELECT download  - oprávnění pro download SW (viz kapitola 2.1.1) 

 My SELECT CD  - oprávnění pro zadání požadavku na zaslání CD (viz kapitola 2.1.1) 

 License Manager  - oprávnění pro správu licencí (upgrade, změna jména PC, správa Activation Key) 

 License Manager - Home Use - oprávnění pro správu licencí včetně generování Home Use licencí  

 Training subscriber  - oprávnění čerpat elektronické služby školení Bentley Institute 

 Site Administrator  - oprávnění spravovat SELECT služby, uživatelské účty a oprávnění 

 BDN Products Download - oprávnění k získání podpory pro programátory a vývojáře 

 

Je-li vše správně nastaveno, stiskněte tlačítko Continue pro zobrazení druhé části nastavení – kontaktních údajů (telefon 
a fax). Po vyplnění/aktualizaci kontaktních údajů stiskněte tlačítko Save.  

 

Jako potvrzení změn bude zobrazena souhrná obrazovka:  

 

Pro návrat na úvodní část Permissions stiskněte tlačítko Exit. 

 

 

Vytvoření nového uživatele 

Na formulář Vytvoření nového uživatele se dostanete stsknutím volby Create new User. Tento formulář je totožný 
s formulářem pro změnu uživatele a další postup je tedy obdobný jako při operaci aktualizace stávajícího uživatele, 
s jedniným rozdílem, že formulář je prázdný. 
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2.3.5 Personal Profile  

Personal Profile slouží k získání informací a vlastnímu nastavení vašeho uživatelského účtu.  

Hlavní obrazovka profilu informuje o úrovni přiřazených přístupových práv (Access Levels) k jednotlivým službám a 
infromačnímu zdrojům. 

Uvedený příklad ukazuje, že daný uživatel má přístup ke všem zdrojům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select support – 
uživatel oprávněný pro 
čerpání SELECT služeb, včetně možností stahovat SW (Download) popř. využívat služby My SELECT CD (Burn 
CD), 

Training subscription – uživatel oprávněný k čerpání školicích elektronických služeb Bentley Institute, 

Basic user – uživatel registrovaný pro přístup na webové stránky 

 

V této části můžete rovněž detailně editovat svůj profil uživatele - stiskněte tlačítko Edit Profile, a rovněž měnit své 
přístupové heslo – stiskněte tlačíto Change Password.  

 

 

Změna hesla 

Dialog pro změnu hesla je poměrně jednoduchý. 
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Do okénka Current password vepiště vaše stávající heslo. 

Do okénka New password vepiště vaše nové heslo. 

Do okénka Confirm new password vepiště vaše nové heslo ještě jednou pro kontrolu. 

 

Po stisku tlačítka Change Password dojde ke kontrole bezpečnostních pravidel* definice hesla a v případě správně 
vloženého hesla dojde k jeho potvrzení a uložení do systému.  

*Bezpečností pravidla napomáhají k ochraně před neoprávněným získáním vašich přístupových práv a následnému 
čerpání služeb. Při definování hesla prosím dbejte následujících pokynů: 

 Heslo nesmí obsahovat část vašeho uživatelského jména. 
 Nové heslo by nemělo být stejné s 5 předchozími hesly, které jste již dříve použil pro přístup na bentley.com. 
 Heslo musí být složeno z nejméně 6 a nejvíce 8 znaků. 
 Heslo nesmí začínat na tři stejné znaky, mezerou, otazníkem, vykřičníkem. 

Heslo je možné měnit pouze 1x za den.   

 

 

Editace uživatelského profilu 

Dialog pro editaci vašeho profilu získáte stiskem tlačítka Edit Profile.  

Informace o uživateli jsou členěné do čtyř oblastí: 

 

General – všeobecné kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail, telefon, atp..) 

Zbylé tři pak postupně definují vaše hlavní zájmové oblasti (Areas of interest) a nastavení pro příjem 
elektronicky distribuovaných informací (Newletter a Communication settings). 

Při každé změně nezapomeňte potvrdit svou volbu stiskem tlačítka Update Profile. 
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2.3.6 License Tool  

Licenční nástroje hlavní stránka 

SELECT administrátor (s příslušnými přístupovými právy), který spravuje více pracovišť, se dostane nejprve na 
stránku, na které je mu nabízen výběr jemu přiřazených pracovišť. Tento výběr se nezobrazí, pokud je administrátorem 
pouze jednoho pracoviště.  

 

 

Administrátor musí nejprve vybrat ze seznamu jedno pracoviště a stisknout tlačítko submit, aby se načetla příslušná 
data do rozhraní Licenčních nástrojů. 

 

Online Licenční nástroje 

Obrázek níže ukazuje vzhled stránky licenčních nástrojů. Údaje na této straně jsou vždy specifické pro každé jedno 
konkrétní pracoviště. V pravém horním rohu je zobrazen název aktuálního pracoviště.  

Z této stránky můžete provádět: 

� Správu pracoviště (změnit jeho název, generovat nový aktivační klíč). 

� Zobrazit a spravovat údaje o SELECTserveru. 

� Vyhledat nepřiřazené nebo Node-lock licence pomocí sériového čísla a zobrazit detailní údaje o nich. 

� Provést upgrade licencí. 

� Zobrazit souhrnné informace o výše zmíněných typech licencí. 

� Vyžádat si aktivační klíč pro domácí použití produktu. 

� Vyžádat Bentley Redline Sponsorship kód. 

Detaily těchto operací budou popsány dále. 
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2.3.6.1 Správa Pracoviště 

Pod zobrazeným názvem aktuálního pracoviště je umístěn odkaz Manage this Site. S jeho pomocí se uživatel dostane na 
stránku pro správu pracoviště zobrazenou níže: 

 



   

SELECTservices.bentley.com  Bentley Systems ČR s.r.o. 
25/40 

Zde je možné upravit název pracoviště, zobrazovaný ve výše zmíněném seznamu (Friendly Display Name). Toto je 
jediné místo odkud lze tento název měnit. Dále jsou zde zobrazeny údaje o Site ID, Site Name a Location, tak jak jsou 
definovány v systému SAP. Tlačítkem use default je možné obnovit implicitní hodnotu. 

Dále je na této stránce zobrazen aktuální Site aktivační klíč (pouze pokud pracoviště využívá licenční model 
SELECT Server XM) a tlačítko pro vygenerování nového Site aktivačního klíče. 

Poznámka: Vygenerování nového Site aktivačního klíče způsobí deaktivaci dosud používaného klíče. Bude proto 
nutné následně na všech počítačích obnovit licenční údaje, tj. opětovně provést aktviaci produktu. 

 

Úprava názvu pracoviště 

1. Odkazem Manage Site pod zobrazeným názvem pracoviště na hlavní stránce licenčních nástrojů přejděte na 
následující stránku. Zde uvidíte údaje o pracovišti, které pomohou identifikovat pracoviště, pokud jeho 
zobrazovaný název byl již dříve změněn. 

2. Do textového pole zadejte vámi požadovaný název. 

3. Pro jeho uložení stiskněte save changes, pro návrat k implicitní hodnotě (ID + Site Name + Location) stiskněte 
use default. 

4. Nový název je zobrazen. 

Vygenerování nového Site aktivačního klíče 

1. Otevřete stránku Site Management tak jak bylo popsáno výše. 

2. Zadejte jednu nebo více e-mailových adres do spodního pole. Na tyto adresy bude zaslán nový aktivační klíč. 
Implicitně je pole vyplněno adresou administrátora aktuálního pracoviště.    
 (Pozn.: Zadáte-li více adres, oddělte je středníkem, bez mezer.) 

3. Stiskněte generate new. 

Je zobrazen nový Site aktivační klíč a zároveň odeslán e-mail na zadané adresy. 

Poznámka: Pokud vaše pracoviště nepoužívá SELECT Server XM licenční technologii, Aktivační klíč nebude 
zobrazen a místo něj uvidíte jen zprávu: 

Site Activation Keys are available for users of SELECT Server XM only. 

 

2.3.6.2 Správa licencí 

Stránka na obrázku níže je zvolena jen jako příklad zobrazení licenčních údajů tak, aby se vešla na obrazovku. Obvykle 
bude seznam v tabulkách NodeLock a Unassigned Licenses mnohem delší. Vzhledem k tomu pak může být obtížné 
identifikovat konkrétní licenci, se kterou chcete pracovat. K jejímu určení můžete využít funkci vyhledávání podle 
sériového čísla. 

 

Vyhledání záznamu podle sériového čísla 

1. Zadejte požadované sériové číslo do textového pole Search for Serial Numer containing:. Vyhledávání 
akceptuje neúplné hodnoty. Vyhledat tak můžete například všechna sériová čísla začínající zadaným řetězcem. 

2. Stiskněte tlačítko Search. 

Pod textovým polem se otevře nová tabulka Search result se seznamem vyhledaných licencí podobně jak je 
zvýrazněno na následujícím obrázku: 
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Jakmile je výsledek hledání zobrazen, můžete s nalezenými licencemi pracovat stejně jako v části NodeLock (Single 
workstation) Licenses, což bude popsáno dále. 

 

Správa licencí 

Pokud je aplikace zalicencována, je buď přiřazena SELECTserveru, který spravuje licence daného pracoviště, nebo je 
zalicencována pro provoz na samostatném počítači (tzv. Node-lock licence). Pomocí Online licenčních nástrojů můžete 
prohlížet a spravovat existující licence, nebo změnit nepřiřazené licence na Node-lock licence.  

Poznámka: Přesunutí nepřiřazené licence do SELECTserveru není pomocí Online nástrojů možné. 

 

Tabulka SELECTserverů 

Samostatná tabulka v Online licenčních nástrojích zobrazuje seznam SELECTserverů využívaných aktuálním 
pracovištěm. Pokud je SELECTserver využit, jsou zobrazena následující pole: 

 

� Name: Zobrazované jméno serveru. Může být upraveno na stránce, na kterou přejdete odkazem Manage. 

� Edition: Verze používaného SELECTserveru: XM nebo V8. 

� Server: Jméno počítače, na kterém je SELECTserver nainstalován. Pokud je využit server XM a je využit Bentley 
hostovaný server, zobrazuje toto pole název hostovaného serveru SelectServer.bentley.com proti kterému jsou 
licence aplikací ověřovány a aktivovány. Pokud je server označený (Deployed) je nainstalován fyzicky na počítači 
příslušného pracoviště. 

� Remaining Days: Ukazuje počet dní, které zbývají do vypršení SELECT smlouvy aktuálního pracoviště. 
Se snižující se dobou platnosti kontraktu je toto pole zobrazováno v následujících barvách:  

o Oranžová: Smlouva vyprší v 90 dnech.  

o Červená: Smlouva vypršela, server pracuje v “Grace“ režimu. 

Poznámka: V tomto režimu není možný přístup uživatelů k licenčním nástrojům. 

� Action: Odkaz na stránku umožňující správu serveru a prohlížení jeho licencí. 

Obsah stránky a možnosti správy se budou lišit podle použité verze SELECTserveru. Možné varianty jsou popsány 
dále: 

� SELECTserver XM – Deployed: Nová generace SELECTserveru (verze XM) spravuje všechny licence ve firmě, 
v každé firmě může být pouze jedna instalace SELECTserveru XM. Deployed SELECTserver XM je nainstalován 
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na počítači v místní síti firmy. Pokud má firma více pracovišť, jsou všechna spravována z jednoho 
SELECTserveru, ve kterém jsou soustředěny všechny licence firmy. SELECTserver se stará o pravidelný přenos 
informací o licencích a jejich využití do Bentley. 

� SELECTserver XM – Hosted: Pokud se nechcete zabývat správou a údržbou vlastní instalace SELECTserveru, 
můžete využít hostovaného serveru v Bentley. Všechny licenční požadavky a informace o využití licencí jsou 
potom spravovány tímto serverem. Stejně jako v předchozím případě může být pouze jeden server pro jednu firmu. 

� SELECTserver V8 – Deployed: Starší verze SELECTserveru, která umožňovala více instalací v rámci jedné 
firmy. V tabulce SELECTserverů může proto být více záznamů. V okamžiku přechodu na XM verzi bude nutné 
tyto oddělené servery sloučit do jednoho XM serveru, jak bylo popsáno výše. 

 

Správa SELECTserveru 

Na stránku správy serveru se dostanete odkazem ‘Manage’ ve sloupci‘Action’. Je zobrazena následující stránka: 

 

 

Stránka má tři hlavní čáti: 

� Detailní informace o serveru  
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� Licence produktů 

� Správa licence serveru 

Každá oblast bude dále popsána. 

 

Server details 

V této části jsou zobrazeny detailní informace o SELECTserveru: 

� Host Server: Jméno počítače, na kterém je SELECTserver nainstalován. Vedle je v závorce uvedeno datum 
poslední změny jména. Jméno je možné změnit v části správy licence serveru na stejné stránce. 

� Edition: “XM” nebo “V8” podle použité verze SELECTserveru.  

� Serial Number: V tomto poli je zobrazeno sériové číslo vlastní aplikace SELECTserveru. 

� Date Authorized: Datum první autorizace serveru.  

� Days Remaining SELECT: Počet dní zbývajících do vypršení SELECT smlouvy. 

� Email Address(es): E-mailová adresa nebo adresy SELECT administrátora. 

 

Assigned Licenses 

V této části jsou souhrnně zobrazeny údaje o licencích spravovaných serverem. Vždy je zobrazen název produktu, číslo 
verze a počet dostupných licencí. 

 

Server License Management 

Třetí oddíl slouží ke správě licence vlastního SELECTserveru. Možnosti v této části se liší podle typu používaného 
serveru: 

Verze 
serveru Implementace Popis 

XM Deployed 

Hosted 

Re-send Activation Key: mechanismus XM licencování vyžaduje aktivaci 
produktu pomocí aktivačního klíče. Ten je vytvořen pro každé pracoviště a jeho 
server. V případě potřeby je možné nechat klíč znovu odeslat na adresu 
administrátora SELECTu. Zaškrtněte toto políčko a stiskněte send It. 

V8 Deployed Re-send Licence File: V8 SELECTserver má údaje o licencích uloženy 
v licenčním souboru. V případě jeho ztráty nebo poškození je možné jej znovu 
odeslat na e-mailovou adresu administrátora. Soubor je vygenerován na základě 
aktuálních informací o přiřazených licencích a jménu počítače serveru. 

XM, V8 Deployed New Autorization: v případě změny jména počítače, na kterém je SELECTserver 
instalován, je zde možné nově vygenerovat aktivační údaje. V případě SSV8 
nový licenční soubor se změněným jménem počítače, u SSXM nový Server 
aktivační klíč pro aktivaci SELECTserveru na novém počítači. 

 

Potvrzení provedené změny 

Po úspěšném zadání požadavku na změnu je zobrazena potvrzovací stránka. Na ní jsou zobrazena data serveru a nově 
zadané změny. Na příkladu dále je vzhled takové stránky po zadání požadavku na novou autorizaci na počítač se 
jménem DINO123. 
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Node Lock (Single Workstation) tabulka 

Node Lock licence je určena pro jednu aplikaci na jednom určitém počítači. Oproti SELECTserverové licenci je 
specifická pro jedno jméno počítače a musí být fyzicky uložena v určitém adresáři dané aplikace. 

Na hlavní stránce licenčních nástrojů lze zobrazit tabulku se všemi takovými licencemi určitého pracoviště. 

 

 

V tabulce je zobrazeno: 

� Product: Název produktu, pro který je licence určena.  

� Version: Použitá verze produktu.  

� Serial Number: Sériové číslo produktu. 

� Machine: Jméno počítače, na kterém je produkt instalován a licencován.  

� Action: Manage nebo Upgrade. Volba Manage zpřístupní prohlížení a editaci podrobností o licenci, Upgrade 
je přístupný pouze pokud je k dispozici novější verze produktu a umožní uživateli získat na něj novou licenci.  

Poznámka: Z online licenčních nástrojů není možné provést upgrade na XM verze produktů. 

 

V dolní části tabulky, Unassigned licenses, jsou zobrazeny dosud plně nezaregistrované licence.  

Pozn.: Nezaregistrovaná licence je většinou licence ze starších období, u níž nejsou známy licenční údaje – jméno počítače, 
ale je znám její vlastník. 
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Správa Node Lock licencí 

Pokud zvolíte odkaz Manage, dostanete se z hlavní stránky z tabulky Node Lock licence na následující stránku pro 
správu licence (na obrázku je pouze první část stránky, o druhé bude pojednáno později):  

 
 

Node Lock licenční informace 

Vrchní část stránky zobrazuje následující údaje: 

� Serial Number: Sériové číslo produktu.  

� Registered Product Name: Název produktu.  

� Version: Aktuálně registrovaná verze.  

� Date Authorized: Datum první autorizace licence na nějakém konkrétním počítači. 

� Machine Name: Síťové jméno počítače, na kterém je produkt nainstalován. Datum poslední změny jména 
počítače je uveden vpravo v závorce. Jméno počítače je možné změnit v části License Management. 

� User Name: Jméno uživatele daného produktu. 

� Email Address(es): E-mailová adresa administrátora daného pracoviště. 

Správa licencí 

Druhá část stránky umožňuje následující operace, pokud jsou povoleny ve sloupci Availability. 

� Re-send License File: Volba této možnosti a stisknutí Send It odešle stávající licenční soubor na e-mailové 
adresy uvedené níže. 

� Move License File: Pokud chcete změnit jméno počítače, na kterém je software nainstalován vyplňte nové 
jméno do pole New Machine Name a stiskněte Send It. Na e-mailové adresy uvedené dole bude odeslán nový 
licenční soubor platný pro nové jméno počítače. 

� E-mail Addresses: Implicitně je e-mail odeslán na adresy administrátorů, je možné ale doplnit další adresy 
oddělené středníkem (bez mezer). 
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Potvrzení provedené změny 

Pokud byla úspěšně změněna licence na  Node Lock Management stránce, je zobrazena stránka s potvrzením provedené 
změny. Jsou zobrazeny základní informace o licenci a údaje, které byly měněny. 

 

  

Upgrade licencí 

Na spodní části stránky pro správu licencí je možné upgradovat produkt: 

 

Údaje o licenci jsou zobrazeny v horní části stránky, ve spodní tabulce jsou vypsány novější verze produktu, které jsou 
aktuálně k dispozici. Stisknutím Upgrade u příslušného řádku budou vygenerovány nové licenční údaje a odeslány na 
uvedenou e-mailovou adresu (adresy). Zároveň budou aktualizovány údaje o licenci zobrazované na webových 
stránkách licenčních nástrojů. 

Poznámka: Jako součást podmínek SELECT smlouvy je instalace nové verze produktů dostupná (buď pro stažení, 
nebo jako MySELECT CD) na stránce: http://appsnet.bentley.com/myselectcd/ 
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Nepřiřazené licence 

Samostatná tabulka na hlavní stránce licenčních nástrojů nazvaná Unassigned Licenses zobrazuje licence produktů, 
které byly zakoupeny, ale dosud nebyly přiřazeny SELECTserveru, nebo jim nebyla vygenerována Node Lock licence 
pro určitý počítač. 

 

V tabulce je zobrazen název produktu, jeho verze a sériové číslo. V pravém sloupci je odkaz Authorize. 

Pomocí on-line licenčních nástrojů je možné přiřadit licenci pouze jako typ Node Lock, tedy pro určitý počítač. Pokud 
chcete přidat jednu nebo více licencí do již existujícího SELECTserveru, nebo vytvořit nový SELECTserver, musíte se 
s tímto požadavkem obrátit Bentley Administration Centers - http://www.bentley.com/cs-
cz/Services/Bentley+Administration+Centers.htm nebo můžete zadat požadavek pomocí Service Ticket manageru (viz 
kapitola 2.3.1). 

 

Přiřazení licence (Node Lock) 

Pokud klepnete na odkaz Authorize u příslušného licenčního záznamu je zobrazena následující stránka:  

 

V její horní části jsou údaje o licenci (sériové číslo, název a verze), ve spodní požadované údaje pro autorizaci. 

Zde je potřeba vyplnit jméno počítače v síti (Machine Name), na který bude software nainstalován, v dalším poli 
můžete doplnit jméno uživatele licence (User name) pro pozdější snazší identifikaci dané licence.  

Položku Machine Name Language ponechte na English – definuje pouze „abecedu“ pro pojmenování počítače.  
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Po zadání a ověření e-mailových adres, na které mají být licenční údaje zaslány, již stačí jen stisknout Authorize. Tím je 
vygenerován a odeslán e-mail s licenčními údaji. Zároveň je zobrazena stránka s potvrzením provedené transakce, na 
které je také popsán postup zalicencování produktu na cílovém počítači: 

 

 
 
 

2.3.6.3 Další licence 

Existují ještě další speciální typy autorizací, které umožní běh aplikací pomocí autorizačního klíče jedinečného pro vaše 
pracoviště. Přístup ke stránkám s těmito licencemi vyžaduje nastavení dodatečného oprávnění k právu správce licencí. 

V současnosti jsou k dispozici dva programy: 

licence pro domácí použití, tzv. Home Use License, které zpřístupní zaměstnancům organizace Bentley 
produkty pro studijní účely doma a  

Redline Sponsorship pro využití produktu Bentley Redline pro subdodavatele nebo členy pracovního týmu 
mimo vlastní organizaci. 
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Požadavek na licenci pro domácí použití 

Pomocí on-line licenčních nástrojů můžete vygenerovat licenci pro domácí použití pro zaměstnance vaší firmy. Ve 
spodní části úvodní stránky je odkaz Request Home Use, jehož prostřednictvím se dostanete na stránku: 

 

Před vygenerováním aktivačního klíče musíte souhlasit s podmínkami použití domácí licence. Licence pro domácí 
použití nesmí být použita ke komerční práci doma, tedy ani pro vzdáleně pracující zaměstnance firmy (ti mohou využít 
standardní aktivační kód vašeho pracoviště, nebo vypůjčenou licenci). Hlavním účelem těchto licencí je možnost naučit 
se lépe pracovat s firemním softwarem, nebo se zdokonalit v práci s produktem, který pracovník příliš neovládá. 

V případě, že s těmito podmínkami souhlasíte, zaškrtněte příslušné políčko „I agree to these terms and conditions“ a 
zadejte e-mailovou adresu, na niž Vám bude zaslán e-mail s licenční informací. 

Pro odeslání stiskněte tlačítko Send It. 
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Vygenerování nového klíče pro domácí použití 

Pokud byl již aktivační klíč pro domácí použití vytvořen, je zobrazena následující stránka. Na ní je pod podmínkami 
použití licence zobrazen stávající klíč spolu s tlačítkem pro generování nového. Máte možnost si vybrat nové zaslání již 
existujícího klíče (Resend existing key) nebo vygenerovat klíč nový (Regenerate new). 

V okamžiku, kdy je vygenerován nový klíč, bude ukončena platnost stávajícího klíče a aplikace jím aktivované 
přestanou fungovat. To může ale trvat až následujících 24 hodin podle toho, kdy aplikace naposledy komunikovala 
s licenčním serverem.  

 

 

Pro odeslání nového klíče zadejte e-mailovou adresu, na niž Vám bude zaslán e-mail s licenční informací a  stiskněte 
tlačítko Send It. 

 

Poznámka: Pro využívání aktivačního klíče pro domácí použití je nutný přístup aplikace k internetu. 
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Vygenerování Bentley Redline Sponsorship kódu 

Pomocí online licenčních nástrojů můžete vygenerovat aktivační kód pro Bentley Redline XM k použití mimo vaši 
firmu (interně můžete ve firmě použít váš aktivační kód pro příslušný SELECTserver). Ve spodní části úvodní stránky 
je odkaz Request Sponsorship s jeho pomocí se dostanete na stránku: 

 

Zde stačí doplnit e-mailovou adresu, na kterou má být kód odeslán a stisknout generate new. 

Poznámka: Pro aktivaci a používání Sponsorship klíče pro Bentley Redline je nutný přístup aplikace k internetu. Klíč 
lze použít jen pro verzi Bentley Redline XM. 
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Generování nového Sponsorship kódu 

Pokud je pro spravované pracoviště již kód pro Bentley Redline vygenerován, bude stránka pro práci s Redline 
Sponsorship kódem vypadat následovně:  

 
Po úvodním upozornění, které je shodné s předchozím obrázkem, je v následujícím rámečku zobrazen stávající kód a 
v rámečku pod ním je možné tento kód odeslat e-mailem na libovolnou adresu (adresy), připojit text, nebo informace o 
odesilateli. V poslední části stránky je možné vygenerovat nový kód a vyplnit emailovou adresu, kam se má odeslat. 

Poznámka: Vygenerováním nového Redline Sponsorship kódu skončí platnost starého kódu a aplikace jím 
aktivované přestanou během 24 hodin pracovat.  

Poznámka 2: Deaktivací Sponsorship kódu je zároveň deaktivován i aktivační klíč licencí pro domácí použití 
a pro jejich další použití bude potřeba je aktivovat novým klíčem. 
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2.4 Documentation 

Další informační zdroje o produktech, včetně dostupné dokumentace.  

 

2.4.1 Client Server (Online SELECT newsletter) 

Možnost Client Server zprostředkovává SELECT uživatelům online informační bulletin „SELECT newsletter“, který 
obsahuje plno užitečných technických informací, včetně příkladů a návodů, jak využívat funkce a možnosti příslušných 
produktů a řešení Bentley.  

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé bulletiny jsou řazeny v rámci archivu od roku 2002. Pro výběr jednotlivých let využijte rozbalovacího menu. 

 

 

2.4.2 News Stream 

Další informační zdroj je NewsStream - nabídka doručování novinek a informací o produktech přímo do Vaší e-mailové 
schránky. Distribuované informace obsahují např. upozornění na dostupnost nových verzí produktů, aplikací popř. 
služeb. Kliknutím na volbu NewsStream se dostanete do archivu těchto zpráv, který je vidován zpětně až do roku 2004.  

Vlastní přihlášení k odběru těchto zpráv probíhá v části nastavení Personal Profile, viz kapitola 2.3.5. 

 

 

2.4.3 Product Documentation 

Volba Product Documentation přesměruje uživatele na server docs.bentley.com, který shromažďuje veškerou 
dokumentaci k produktům a řešením ve formátu .pdf nebo Microsoft html help.  

Vyhledávání příslušné dokumentace je možné buď přímým zadáním názvu produktu vlevé části obrazovky nebo 
postupným prohlížením dle produktových skupin Platform MicroStation nebo ProjectWise System, a nebo podle 
oborového zaměření Building, Civil, Geospatial, atd. 
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Seznam nabídnutých výsledků hledání indikuje následující informace a volby (viz následující obrázek): 

EN   – jazyková verze a stručný souhrn záklandích technických informací o daném souboru 

Browse  – tato volba přesměruje na Online prohlížení daného souboru 

Download – zahájí stahování daného souboru 

Buying Info – obsah příslušného dokumentu je možné rovněž zakoupit v tištěné podobě   
  (Pozn.: odkaz přesměruje na obchodní portál)  
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