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BeNtLeY® ProJectWISe®

ŘÍZENÉ PROSTŘEDÍ  PRO SPRÁVU PROJEKTŮ 

Řízené prostředí Bentley ProjectWise je původně navržený Řízené prostředí Bentley ProjectWise je původně navržený 
systém pro oblast tvorby, kontroly a distribuce grafických  
a geografických dat a řízení souvisejících procesů. Systém 
dokáže efektivně spravovat komplexní vazby mezi výkresy, 
reference, mapové podklady a jakékoli další doplňující 
databázové informace nebo související dokumenty. Díky 
komplexní provázanosti mohou uživatelé systému pracovat se 
svými projekty ve všech fázích definovaných workflow podle 
přidělených oprávnění.

Integrace s existujícími pracovními procesy 
a aplikacemi
MicroStation® a všechny další oborově specifické produkty ® a všechny další oborově specifické produkty ®

a aplikace od společnosti Bentley jsou přímo integrovány 
se systémem Bentley ProjectWise. Stejně tak i aplikace 
AutoCAD a řada dalších aplikací používaných v architektuře, AutoCAD a řada dalších aplikací používaných v architektuře, 
projektování, stavebnictví a projektech správy infrastruktury. 
Tato integrace umožňuje rychlý přístup k relevantním 
souborům, jejich využití nebo aktualizaci a vrácení z prostředí 
aplikace zpět do evidence řízených projektů přesně podle 
nastavených oprávnění jednotlivých uživatelů. 

Uživatelé produktů platformy MicroStation mají navíc možnost  
v rámci řízeného prostředí Bentley ProjectWise přiřazovat 
pracovní prostředí k dokumentům nebo složkám projektu a 
využít tak možnosti jejich aktivování ihned při otevření výkresu.

Srdce řízeného prostředí od Bentley
Hlavní část řešení - Bentley ProjectWise Integration Server 
- představuje centrální indexovací server řízeného prostředí 
společnosti Bentley. Je centrálním integračním uzlem uživatelů, 
procesů a veškerých spravovaných projektů a jejich dat a 
řídí jejich využití i v případě konfigurace systému společně 
s technologiemi např. pro distribuci nebo publikování dat 
(prostřednictvím serverů Bentley® Publisher® Publisher® ™, Digital InterPlot™
a dalších). Díky otevřené architektuře je jakýkoli doplňující 
modul (server) těsně integrován a může být okamžitě využit v 
rámci řízeného prostředí.

Prostřednictvím Bentley ProjectWise můžete rovněž 
optimalizovat rozmístění datových úložišť Vašich projektů.  optimalizovat rozmístění datových úložišť Vašich projektů.  

V případě kdy jsou jednotliví uživatelé vzájemně geograficky V případě kdy jsou jednotliví uživatelé vzájemně geograficky 
vzdáleni Vám řízené prostředí nabízí koordinaci jejich činnosti 
na lokálních úložištích. Uživatelé tak mohou využívat výhod 
rychlého lokálního přístupu k datům, přičemž veškeré projekty 
jsou dostupné a centrálně řízené jedním správcem.

Škálovatelné a snadno rozšiřitelné řešení
Bentley ProjectWise nabízí flexibilní možnosti instalace  
a konfigurace. Správce řešení tak může systém snadno 
nastavit přesně podle požadavků projektového týmu, regulovat 
zatížení serverů, optimalizovat rozmístění datových úložišť 
nebo přidávat univerzální klientské licence pro nové uživatele. 

Lokálně provozovaný systém řízeného prostředí Benltey 
ProjectWise můžete rovněž snadno zpřístupnit prostřednictvím 
webového rozhraní pro prohlížení nebo redlining  
a spolupracovat tak na projektech s kolegy z celého světa. 

Management zabezpečení dat
Veškerá Vaše data jsou nejcennější částí projektů. Díky 
řízenému prostředí Bentley ProjectWise je můžete řídit, chránit 
a distribuovat bezpečným a spolehlivým způsobem. Existuje 
několik úrovní zabezpečení spravovaných dat  
v úložišti, které poskytují jednotlivým uživatelům nebo 
skupinám uživatelů relevantní přístupová práva k projektovým 
složkám a dokumentům v dané fázi pracovního procesu. 

Každý uživatel je v řízeném prostředí Bentley ProjectWise 
jedinečně identifikován a má své heslo pro přístup do systému. 
Uživatele lze rovněž seskupovat do uživaelských skupin  
a pro usnadnění správy přístupových práv pracovat s těmito 
skupinami a přidělovat jim přístupová oprávnění. Bentley 
ProjectWise může rovněž importovat a synchronizovat 
uživatele z domény systému Windows, popř. ověřovat 
uživatelská hesla přímo ve Windows.

Veškerou komunikaci mezi serverem a komponentami Bentley 
ProjectWise s klientem Bentley ProjectWise Explorer lze 
zašifrovat pomocí standardního šifrování SSL (Secure  
Socket Layer). Socket Layer). 

Bentley ProjectWise vytváří informační prostředí pro správu dat, uživatelů a procesů v rámci lokálních  Bentley ProjectWise vytváří informační prostředí pro správu dat, uživatelů a procesů v rámci lokálních  
i globálních pracovních týmů, složených z pracovníků jedné nebo více spolupracujících organizací. 
Práce v řízeném prostředí Bentley ProjectWise přináší všem zapojeným uživatelům efektivní kontrolu 
nad projekty a zvýšení jejich produktivity.

Zabezpečuje podporu soudobých komplex-
ních požadavků při tvorbě a správě dat.

Poskytuje oprávněným uživatelům rychlý 
přístup k aktuálním datům projektu.

Zprostředkovává centrální pohled a správu 
na decentralizovaně řešené projekty.
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Sledování změn – kým, kdy, co a jak bylo změněno.Sledování změn – kým, kdy, co a jak bylo změněno. Široká škála možností nastavení dotazu pro rychlé a přesné 
vyhledání požadovaných dat.
Široká škála možností nastavení dotazu pro rychlé a přesné 

Bentley ProjectwiSe – HlAVnÍ VlAStnoSti
Řízení pracovních postupů Řízení pracovních postupů 
(workflow)

Uživatelem definované fáze •
průběhu projektu (workflow)

Řízení přístupových práv •
uživatelů (vč. skupin)  
v závislosti na fázi projektu

Automatické upozornění •
na provedené akce v rámci 
spravovaných projektů

Automatické vytváření •
a/nebo distribuce dokumentů 
v definovaných klíčových 
fázích procesů

Zabezpečení

Řízení přístupových práv •
jednotlivců a skupin

Řízení přístupů ke složkám •
nebo dokumentům (včetně 
vnořených složek a 
dokumentů)

Synchronizace s uživatelskou •
doménou Windows

Volitelné ověřování uživatelů  •
v systému Windows

Šifrování SSL •
(Secure Socket Layer) 

Sledování a správa změn

Možnost tvorby protokolů •
o všech akcích s dokumenty  
a složkami (včetně mazání)

Možnost přehledu všech •
provedených akcí na dané 
složce nebo projektu 
Volitelné nastavení povinné •
výzvy uživatele k zadání 
komentářů
Možnost filtrování protokolů •
podle uživatele, akce, data 
nebo času 
Možnost grafického zobrazení •
změn mezi verzemi grafických 
dat (u souborů ve formátu 
DGN, DWG nebo DPR)

efektivní vyhledávání

Prostředí pro sestavování •
vyhledávacích podmínek
Centrálně připravené nebo •
vlastní dotazy (včetně 
možnosti uložení jejich 
definice)
Použití Booleanovských •
operací pro vyhledávání ve 
všech atributech dokumentů
Možnost rozlišování velkých •
a malých písmen
Vlastní nastavení zobrazování •
výsledků hledání 

Řízení spravovaných dat

Automa• tické indexování, 
včetně komponent 
Cent• rální zobrazování atributů 
indexovaných dat

Tvorba seznamů dokumentů Tvorba seznamů dokumentů •
obsahujících stejnou 
komponentu

Obousměrná navigace mezi •
komponentami a příslušnými 
soubory

Možnost manuální tvorby •
vazeb mezi komponentami a 
soubory

Distribuovaná architektura

Možnost spravovat jeden •
centrální index dokumentů

Možnost ukládání souborů •
na lokální servery za účelem 
úspory přenosů dat

Možnost webového přístupu  •
k dokumentům

Databáze Unicode

Vícejazyčná podpora•

KoNtaKtuJte oFFIceS

centrála
685 Stockton Drive 
Exton, PA 19341 USA 
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539) 
ze zemí mimo US +1 610-458-5000

Bentley Systems europe B.V.
Wegalaan 2 
2132 JC Hoofddorp 
Netherlands 
+31 23 556 0560

Bentley Systems Čr s.r.o.
Mošnova 4, Praha 5, 150 00 
Česká republika 
+420 257 314 131

o BeNtLeY
Bentley Systems, Incorporated poskytuje 
software zaměřený na správu všech fází 
životního cyklu infrastruktury. Komplexní 
portfolio produktů a řešení pokrývá 
potřeby architektů, inženýrů, profesních 
specialistů v oblastech architektury, 
projektování, výstavby a provozu a údržby 
infrastrukturálních projektů. S ročními 
tržbami převyšujícími 450 mil. USD  
a více než 2800 zaměstnanci po celém 
světe je Bentley vedoucí společností na 
trhu AEC software podle Engineering 
News-Record Top Design Firms a dále 
podle studie Daratech řazena na 2. místo 
v poskytování GIS/geospatial software 
a řešení pro provozovatele a operátory 
infrastrukturálních projektů.

Více informací o Bentley řešeních  
a službách naleznete na  
www.bentley.com

SyStéMoVé PožADAVky
Procesor: Intel Pentium nebo AMD Athlon 
700MHz (a více)

Paměť rAM: 1 GB (minimum, 2GB  
nebo více doporučeny v závislosti na  
počtu klientů)

operační systém: Microsoft Windows 
2000 Advanced Server (SP 4 Update 
Rollup 1 pro Microsoft Windows 2000 
SP4), Microsoft Windows 2000 Server 
(SP4 s Update Rollup 1 pro Microsoft 
Windows 2000 SP4), Microsoft Windows 
Server 2003 Enterprise Edition R2 (SP2 
nebo vyšší), Microsoft Windows Server 
2003 R2 (SP2 nebo vyšší), Microsoft 
Windows Server 2003 Standard x64 R2 
(SDP2 nebo vyšší)

Pevný disk: 500 MB volné kapacity 
(minimum, nezahrnuje prostor pro úložiště dat)

Síť: Windows, TCP/IP protokol (pouze IPV4)

Potřebné aplikace: MDAC 2.8 SP1 nebo 
vyšší, Microsoft .NET 2.0 Framework, 
SELECT Server XM Edition nebo vyšší, 
ProjectWise Orchestration Framework 
Service a MicroStation V8 XM Edition  
v případě využití jako Document 
Processors (Thumbnail Extractor, Full Text 
Extractor, File Properties Extractor)




