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ProjectWise CONNECT Edition

Na een aantal jaren gewend te zijn aan de ProjectWise SELECTSeries 4 
omgeving is het dan eindelijk zover. Op dit moment is de CONNECT Edition 
van ProjectWise ook beschikbaar voor alle gebruikers. 

De nieuwe versie biedt naast up-to-date ondersteuning voor de nieuwe 
hardware, databases, besturingssystemen en applicaties ook extra 
functionaliteiten. Deze functionaliteiten zijn, in combinatie met de 
Bentley Cloud services een uitstekende manier om meer uit het begrip 
samenwerking te halen. 

Als bestaande gebruiker van de Bentley ProjectWise omgeving MOET men 
niet over naar deze laatste versie, afhankelijk van de wensen van de 
organisatie kan het wel verstandig zijn om er eens goed naar te kijken.

Bij extra applicatie functionaliteit kan men denken aan:

Directe koppeling vanuit ProjectWise naar de Bentley Portal omgeving.
Integratie en ondersteuning voor Office 2013 en 365, Autocad2014, 2015 
en 2016, Revit 2014, 2015 en 2016, Civil3D, Adobe Indesign CC 2015, CS6  
en natuurlijk ondersteuning voor MicroStation CONNECT, Bentley View 
CONNECT en Powerdraft CONNECT.

De ICS module (automatische PDF creatie) ondersteunt nu ook Windows 2012 
R2 Server als installatie omgeving. Behalve het maken van meerdere PDF 
formaten waaronder PDF-archive is het nu ook mogelijk bestanden en PDF te 
distribueren naar andere omgevingen met behoud van metadata en workflow 
stadium.

Bij ondersteuning van hard- en software kan men denken aan ondersteuning 
voor Windows 2012 R2 (ook voor de ICS module en Webserver), Oracle12c, 
SQL2014 en Windows 10.

U kunt met de u bekende ProjectWise SELECTSeries 3 of 4 cliënt natuurlijk ook 
gewoon verbinding maken met deze omgevingen zodat een upgrade 
gefaseerd kan plaatsvinden waarbij enkel de server wordt geüpgrade of de 
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cliënt.

Bentley Cloud Services

Al geruime tijd worden nieuwe functionaliteiten van de ProjectWise omgevingen 
aangekondigd die niet meer lokaal geinstalleerd worden maar die enkel via de 
Bentley Cloud Service gebruikt kunnen worden. Het gaat dan bv. om 
functionaliteiten als Project Sharing, Transmittal Services, Dashboarding en andere 
modules die gericht zijn op samenwerking tussen bedrijven onderling. U kunt met 
uw huidige SS4 of CE versie van ProjectWise mogelijk ook gebruik maken van 
deze functionaliteiten. Mogelijk is een andere licentie noodzakelijk om deze 
functionaliteiten te gebruiken.

Het is ook mogelijk om de hele ProjectWise omgeving onder te brengen in de 
data-centres van Bentley in de Azure-cloud. Voor sommige gebruikers kan dit een 
handige uitbreiding/upgrade van de omgeving zijn.

Mobile Apps

Bentley brengt verscheidene Apps uit waarmee het mogelijk is om de ProjectWise 
omgevingen beter te ontsluiten naar de buitenwereld. Voorbeelden daarvan zijn 
de ProjectWise Explore Mobile, ProjectWise Worksite, Bentley Navigator en 
binnenkort ProjectWise Edge. Deze laatste is een lichte mobiele client voor de 
Connected Environment. Op het iOS platform zijn alle applicaties beschikbaar 
voor download in de Store. 

SolvH kan u uitstekend ondersteunen en informeren over deze nieuwe software 
release van Bentley en de mogelijkheden die dit voor u kan hebben in de 
organisatie. 

Mocht u interesse hebben en 
hier vrijblijvend over willen 
praten dan kunt u 
contact opnemen via:

info@solvh.nl
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http://communities.bentley.com/communities/other_communities/sign-in_assistance_
and_web_services/w/wiki
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