
 

 

Szanowni użytkownicy / Szanowne użytkowniczki oprogramowania PowerDraft: 

Projektowanie infrastruktury i wymagania projektowe wciąż ewoluują w naszym coraz bardziej 
połączonym świecie. Podczas gdy PowerDraft został początkowo zaprojektowany w celu wypełnienia luk 
pozostawionych przez AutoCAD, MicroStation CONNECT Edition zapewnia takie możliwości, jak 
modelowanie 3D, zaawansowane przetwarzanie wsadowe i fotorealistyczne wizualizacje, brakujące w 
PowerDraft, a które są niezbędne do zdobywania klientów i osiągania lepszych wyników projektów. 
Procesy pracy 2D pozostają kluczowe, ale z biegiem czasu muszą zostać zoptymalizowane i 
zautomatyzowane, żeby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym wydajności w projektach 
infrastrukturalnych.  

Oprogramowanie MicroStation przetrwało próbę czasu i jest obecnie używane przez 90% spośród 250 
najlepszych firm inżynierskich według rankingu ENR. Stosowany format pliku DGN to złoty standard 
projektowania infrastruktury, któremu ufają wiodący właściciele-operatorzy infrastruktury. Użytkownicy 
MicroStation są dobrze przygotowani do realizacji nowoczesnych projektów infrastrukturalnych i mogą z 
łatwością współpracować z otwartymi aplikacjami BIM do modelowania oraz z cyfrowymi bliźniakami w 
celu wspierania ewoluujących wymagań dzięki wspólnym interfejsom użytkownika i bezproblemowej 
interoperacyjności plików – możliwościom brakującym w innych produktach na rynku. Świadczenie coraz 
lepszych usług w tym zmieniającym się środowisku jest istotne, dlatego zespół CAD firmy Bentley 
koncentruje się na rozwijaniu funkcji MicroStation, aplikacji CAD dla infrastruktury.   

W rezultacie firma Bentley nie będzie już wydawać nowych aktualizacji funkcji narzędzia PowerDraft. 
PowerDraft nie będzie już również dostępny do zakupu lub równoważenia portfela. 

 

Aktualizacja polityki wsparcia dla narzędzia PowerDraft 

PowerDraft zostanie przeniesiony ze wsparcia stałego do wsparcia pełnego ze skutkiem 
natychmiastowym . Wyjaśnienie tych kategorii wsparcia technicznego można znaleźć w  Zasadach 
wsparcia dla aplikacji desktopowych firmy Bentley . 

 

Aktualizacja PowerDraft do MicroStation do 31 grudnia 2021 r. 

W celu zapewnienia Twojej firmie maksymalnej ciągłości działania, a jednocześnie żeby umożliwić Ci 
czerpanie korzyści z rosnących możliwości MicroStation, oferujemy następujące opcje aktualizacji:   

 
• Po 31 grudnia 2021 r. licencje czasowe PowerDraft nie będą dostępne dla użytkowników, którzy 

nie posiadają licencji PowerDraft w ramach umowy SELECT. Od 1 stycznia 2022 r. będzie można 
korzystać z MicroStation za pośrednictwem innych programów komercyjnych firmy Bentley, 
łącznie z licencjami czasowymi lub subskrypcją Virtuoso. 

• Nie wahaj się skontaktować się ze swoim menedżerem ds. sukcesu użytkownika, menedżerem 
konta lub przedstawicielem ds. odnowienia, jeśli chcesz omówić tę zmianę przed końcem 
bieżącej licencji czasowej. Ewentualnie skontaktuj się z naszymi przedstawicielami handlowymi, 
którzy pomogą Ci wybrać najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom program komercyjny. 

 

https://www.bentley.com/en/desktop-applications
https://www.bentley.com/en/desktop-applications
https://www.bentley.com/en/about-us/contact-us/sales-contact-request-m-microstation


 

Nasz zespół ds. sukcesu użytkowników oraz zespół wsparcia technicznego będą z Tobą ściśle 
współpracować w celu ułatwienia Twoim użytkownikom przejścia na oprogramowanie MicroStation i 
wykorzystania jego mocy zarówno dziś, jak i w przyszłości. Zespół ds. sukcesu użytkowników jest gotów 
zapewnić: 

 

• pomoc w realizacji strategii komunikacyjnych i instalacyjnych; 
• przegląd unikalnych funkcjonalności MicroStation (np. fotorealistycznej wizualizacji, 

przetwarzania wsadowego i modelowania 3D); 
• przeglądy procesów pracy 2D umożliwiające wykorzystanie najnowszych i przyszłych aktualizacji 

MicroStation. Na przykład: przegląd lepszych sposobów na bardziej efektywne zarządzanie 
zmianami i automatyzację produkcyjnych procesów pracy 2D i 3D; metod zapewnienia realizacji 
projektów na czas i w ramach budżetu, oraz inwestycji w produktywność, takich jak ulepszenia 
wydajności kreślenia dostępnych w aktualizacji MicroStation Update 16. 

 

Cieszymy się, że możemy pomóc Ci wykorzystać zwiększone możliwości, jakie MicroStation wniesie do 
Twojej firmy, a tym samym ułatwić Ci poprawę produktywności Twojego zespołu CAD ds. infrastruktury.   

 

https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-announcements-forum/215707/microstation-connect-edition-update-16-10-16-00-80

