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Cieľom tohto dokumentu je odpovedať na všetky očakávané otázky a zabezpečiť 
zrozumiteľnosť a informovanosť o zmenách obsahu a procesov v našich komerčných 
zmluvách vrátane SELECT, E365 a EPS. 

Čo je to programová zmluva SELECT? 
Programová zmluva SELECT je naša hlavná licenčná zmluva, ktorá definuje právne 
parametre toho, ako môžu kontá používať náš softvér a služby a na čo majú od 
spoločnosti Bentley nárok. Hoci sa zmluva nazýva Zmluva o programe SELECT, 

podmieňuje aj iné licenčné programy vrátane Enterprise 365 (E365) a Enterprise 365 
Public Sector (EPS alebo EPS-365). 

Prečo meníme zmluvu SELECT? 
Okrem aktualizácie obsahu zjednodušujeme proces uzatvárania zmlúv v súlade s 
osvedčenými postupmi v odvetví a našimi súčasnými licenčnými programami pre 
spoločnosti. Ďalšie podrobnosti o zmene zmluvného procesu sú uvedené v otázke 
nižšie. 

Čo sa zmenilo? Aký to má prínos pre naše kontá? 
Štruktúra zmluvy: Súčasná zmluva o programe SELECT je platformou alebo 
rámcom s ukážkami, ktoré sa týkajú konkrétnych programových podmienok 
alebo tematických oblastí. Nová štruktúra obsahuje tri samostatné zmluvy, ktoré 
sa vzťahujú na každý z našich komerčných programov (SELECT, E365, EPS); kontá 
budú uzatvárať samostatnú, nezávislú zmluvu špecifickú pre komerčný program, 
ktorý si predplatia. Kontá budú teraz súhlasiť s podmienkami, ktoré sa týkajú iba 
konkrétneho komerčného programu, ktorý si predplatili. 
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Aktualizácia zmluvy: Posledná aktualizácia zmluvy bola vykonaná v roku 2014, 
takže bolo potrebné ju obnoviť. Na pomoc pri postupe revízie budeme mať 
redakčnú verziu pre manažérov zmlúv, pracovníkov zodpovedných za 
obstarávanie kont a všetkých ostatných, ktorí potrebujú podrobný prehľad o tom, 
čo sa zmenilo a prečo. 

Aký to bude mať vplyv? Ako kontá plnia zmluvy? 

Vďaka tomuto zjednodušenému procesu vykonávania sa môžeme vyhnúť niektorým 
krokom. Kontá dostanú ponukový dokument, ktorý obsahuje adresu URL. Konto môže 
na tomto odkaze získať prístup nielen k zmluvným podmienkam, ale aj k usmerneniam, 
ktoré vysvetľujú novú štruktúru zmluvy a rozdiely medzi starými a novými zmluvami. 
Prijatím našich štandardných zmluvných podmienok môžu kontá jednostranne dokončiť 
proces uzatvárania zmluvy jednoducho tak, že spoločnosti Bentley vrátia podpísaný 
ponukový dokument. Pre mnohé kontá by to malo výrazne urýchliť transakcie (v 
súvislosti so zmluvou). 

Tieto tri nové zmluvy sa vzťahujú na SELECT, E365 a EPS. A čo CSS? 

CSS sa nemení, ale podmienky CSS sú teraz zapracované do zmlúv SELECT a E365. 
Poplatky za E365 MUSIA byť financované prostredníctvom CSS, takže tieto podmienky 
budú vždy relevantné pre predplatné E365. Len niektoré ponuky (napr. PWDI) v rámci 
programu SELECT si vyžadujú financovanie zo strany CSS, takže tieto podmienky budú 
pre účastníkov relevantné iba vtedy, keď/ak využívajú oprávnené služby CSS. 


