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Program Bentley Education expanduje na globální úroveň
Nabídka bezplatné vzdělávací licence na software a zdroje pro studenty a pedagogy
EXTON, Pensylvánie, 25. října 2021 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY),
společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblast infrastruktury, v rámci
svého závazku k rozšíření přístupu ke svým profesionálním aplikacím pro vzdělávání, dnes
oznámila globální expanzi programu Bentley Education, nabízejícího bezproblémový
a bezplatný přístup ke vzdělávacím licencím na více než 60 oblíbených aplikací společnosti
Bentley prostřednictvím portálu Bentley Education všem oprávněným studentům a pedagogům
od středních škol až po vysoké školy.
Od doby, co bylo 3. května 2021 poprvé oznámeno pilotní spuštění programu Bentley Education
v Austrálii, Spojeném království, Singapuru, Litvě a Irsku, program získává mohutnou odezvu –
portál Bentley Education již navštívilo přes 500 000 studentů i pedagogů z mnoha zemí. Díky
globální expanzi je nyní program Bentley Education přístupný všem studentům a pedagogům na
středních a vysokých školách, komunitních školách, polytechnických školách, institutech
a univerzitách po celém světě, kteří mohou využívat aplikace Bentley ve svých třídách,
laboratořích i doma.
Vinayak Trivedi, viceprezident Bentley Education, řekl: „Vzhledem k–celosvětovému zaměření
na rozvoj infrastruktury pro dosažení udržitelnosti a adaptace bude existovat nebývalá poptávka
po talentovaných lidech, kteří mají dovednosti a schopnosti nastoupit do zaměstnání připraveni
pracovat na projektech a digitálních pracovních tocích vyšší úrovně. Tím, že studentům,
pedagogům a–univerzitám po celém světě poskytujeme vhodný software a zdroje, aby byli na
tuto příležitost připraveni, doplňujeme vzdělávací systém, abychom přilákali a rozvíjeli potřebné
talenty."
Portál Bentley Education poskytuje studentům přístup ke komplexním vzdělávacím zdrojům
a projektovému výukovému obsahu, který spravujeme ve spolupráci s velkými univerzitami

a partnery z odvětví. Registrací na portálu Bentley Education, která jim umožní přístup
k licenčním právům, získají studenti a pedagogové také přístup k bonusovým zdrojům, jako jsou
postřehy profesionálů z odvětví, pohledy současných studentů z praxe a aktuální informace
o nejnovějších a aktuálních trendech v odvětví - to vše vlastním tempem a v zábavném
vzdělávacím prostředí.
Jak říká Katriona Lord-Levinsová, ředitelka pro oblast úspěchu ve společnosti Bentley Systems:
„Studenti dnes dávají přednost příležitosti učit se vlastním tempem a zkoumat věci, které v nich
vzbuzují zvědavost. A přesně tohle jim program Bentley Education poskytuje – komunitu
studentů, pedagogů a profesionálů z oblasti infrastruktury, která studentům pomáhá objevit, co
všechno je možné, a nastartovat potenciálně úspěšnou kariéru v rozvoji infrastruktury s využitím
digitálních inovací.“
Další informace o programu Bentley Education, včetně informací o registraci studentů
a vzdělávacích organizacích, naleznete na stránkách https://education.bentley.com.
Obrázek 1:

Popisek: Program Bentley Education pomáhá studentům rozvíjet digitální dovednosti, které jsou
zásadní pro přísun kvalifikovaných talentů pro podporu růstu a udržitelnosti infrastruktury na
celém světě.

Obrázek 2:

Popisek: Program Bentley Education pomáhá rozvíjet talenty světové úrovně, kteří dokáží čelit
výzvám souvisejícím se zlepšováním kvality života a pozitivně měnit svět pomocí aplikací
Bentley.
Obrázek 3:

##
O programu Bentley Education
Program Bentley Education poskytuje prostřednictvím nového portálu Bentley Education
studentům a pedagogům bezplatné vzdělávací licence na oblíbené aplikace společnosti Bentley,
čímž podporuje přípravu budoucích profesionálů v oblasti infrastruktury na kariéru v inženýrství,
designu a architektuře. Program je navržen tak, aby rozvíjel talenty světové úrovně, kteří dokáží
čelit výzvám souvisejícím se zlepšováním kvality života a pozitivně měnit svět s využitím
inženýrských softwarových aplikací pro oblast infrastruktury a osvědčených poznatků od
společnosti Bentley. Program Bentley Education rovněž pomáhá studentům rozvíjet digitální
dovednosti, které jsou zásadní pro přísun kvalifikovaných talentů pro podporu růstu
a udržitelnosti infrastruktury na celém světě.
O společnosti Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se vývojem inženýrského softwaru pro
projektování infrastruktury. Poskytujeme inovativní software pro rozvoj světové infrastruktury,

udržení globální ekonomiky i životního prostředí. Naše špičková softwarová řešení používají
profesionálové a organizace všech velikostí pro návrh, výstavbu a provoz silnic a mostů, železnic
a přepravy, vody a odpadních vod, veřejných prací a inženýrských sítí, budov a areálů, těžebních
a průmyslových zařízení. Naše nabídka zahrnuje aplikace na bázi MicroStation pro modelování
a simulaci, ProjectWise pro realizaci projektů, AssetWise pro výkonnost aktiv a sítí, přední
portfolio softwaru pro geologii a geovědní obory společnosti Seequent a platformu iTwin pro
digitální dvojčata infrastruktury. Společnost Bentley Systems má více než 4 000 zaměstnanců
a roční příjmy přesahující 800 milionů dolarů ve 172 zemích.
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