
 

 

Prezados usuários do PowerDraft: 

Os projetos de infraestrutura e os requisitos dos projetos continuam a evoluir em nosso mundo cada vez 
mais conectado. Embora o PowerDraft tenha sido inicialmente concebido para preencher as lacunas 
deixadas pelo AutoCAD, o MicroStation CONNECT Edition fornece recursos como modelagem 3D, 
processamento avançado em lote e visualizações fotorrealistas não disponíveis no PowerDraft que são 
necessárias para conquistar negócios e gerar melhores resultados de projeto. O fluxos de trabalho 
permanecem críticos, mas, com o tempo, eles devem ser otimizados e automatizados para atender aos 
crescentes requisitos de eficiência em projetos de infraestrutura.  

O MicroStation resistiu ao teste do tempo e agora é usado por 90% das 250 maiores empresas de 
engenharia, segundo a revista ENR. Seu formato de arquivo DGN é o padrão ouro para projeto de 
infraestrutura, com a confiança dos principais proprietários-operadores de infraestrutura. Os usuários 
do MicroStation estão bem posicionados para entregar projetos de infraestrutura modernos e podem 
colaborar facilmente com aplicações de modelagem aberta BIM e gêmeos digitais para suportar 
requisitos em evolução com interfaces de usuário comuns e interoperabilidade de arquivos perfeita, 
diferente de qualquer outra coisa no mercado. Para melhor atender a esse ambiente em constante 
mudança, a equipe de CAD da Bentley está concentrando nossos recursos no avanço das capacidades do 
MicroStation, a aplicação CAD para infraestrutura.  

Sendo assim, a Bentley não lançará novas atualizações de recursos para o PowerDraft. O PowerDraft 
também não estará mais disponível para compra ou balanceamento de portfólio. 

 

Atualização de suporte do PowerDraft 

O PowerDraft passará do Suporte Contínuo para o Suporte Completo com efeito imediato. Para obter 
uma explicação sobre esta categoria de suporte, consulte a Política de Suporte a Aplicações Bentley para 
Desktop.  

 

Atualize do PowerDraft para o MicroStation até 31 de dezembro de 2021 

Para fornecer a máxima continuidade para seus negócios e, ao mesmo tempo, permitir que você tenha a 
oportunidade de se beneficiar dos recursos crescentes do MicroStation, oferecemos as seguintes opções 
de atualização:   

 
• Após 31 de dezembro de 2021, as Licenças por Prazo do PowerDraft não estarão disponíveis 

para usuários que não possuem Licenças PowerDraft sob um contrato SELECT. A partir de 1º de 
janeiro de 2022, você poderá usar o MicroStation por meio de outros Programas Comerciais da 
Bentley, incluindo Licenças por Prazo ou Assinaturas Virtuoso.  

• Por favor, não hesite em entrar em contato com seu Gerente de Sucesso do Usuário, Gerente de 
Conta ou Representante de Renovação se você quiser discutir essa alteração antes do final de 
sua Licença por Prazo atual. Como alternativa, entre em contato com nossos colegas de vendas 
e eles podem ajudá-lo a escolher o Programa Comercial que melhor se adapte às suas 
necessidades.  

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


 

 

Nossas equipes de sucesso do usuário e suporte técnico trabalharão em estreita colaboração com você 
para ajudar seus usuários a fazer a transição e aproveitar o poder do MicroStation hoje e no futuro. A 
equipe de Sucesso do Usuário está pronta para fornecer: 

 

• Assistência em estratégias de comunicação e instalação. 
• Revisões da funcionalidade exclusiva do MicroStation (por exemplo: visualização fotorrealista, 

processamento em lote e modelagem 3D). 
• Revisões de fluxos de trabalho 2D para aproveitar as atualizações recentes e futuras do 

MicroStation. Por exemplo: melhores maneiras de gerenciar mudanças com mais eficiência e 
automatizar seus fluxos de trabalho de produção 2D e 3D, para garantir o desenvolvimento do 
projeto dentro do prazo e do orçamento, além de investimentos em sua produtividade, como as 
melhorias de desempenho de plotagem disponíveis com a Atualização 16 do MicroStation. 

 

Estamos entusiasmados em ajudá-lo a aproveitar as maiores oportunidades que a MicroStation trará 
para sua empresa, inclusive ajudando você a melhorar a produtividade de sua equipe de CAD de 
infraestrutura.   

 

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

