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Bu belgenin amacı, gelmesi beklenen soruları ele almak ve SELECT, E365 ve EPS dahil, 
ticari sözleşme sürecimizdeki içerik ve süreç değişiklikleri hakkında netlik ve farkındalık 
sağlamaktır. 

SELECT Program Sözleşmesi nedir? 
SELECT Program Sözleşmesi, hesapların yazılımımızı ve hizmetlerimizi nasıl 
kullanabileceklerine ve Bentley'den neler almaya hakları olduğuna ilişkin yasal 
parametreleri tanımlayan birincil lisans sözleşmemizdir. Her ne kadar başlığı SELECT 
Program Sözleşmesi olsa da sözleşme, Enterprise 365 (E365) ve Enterprise 365 Public 
Sector (EPS veya EPS-365) dahil diğer lisans programları için de bir ön koşul oldu. 

SELECT Sözleşmesinde neden değişiklik yapıyoruz? 
Bu değişikliklerle, bir içerik güncellemesi yapmanın yanı sıra, sözleşme sürecinin akışını 
gerek sektördeki en iyi uygulamalar, gerek mevcut kurumsal lisanslama programlarımız 
doğrultusunda düzene koyuyoruz. Sözleşme süreci değişikliğine ilişkin daha ayrıntılı 
bilgiyi aşağıdaki soruda bulabilirsiniz. 

Değişiklikler nelerdir? Bunun hesaplarımıza nasıl bir faydası olacak? 
Sözleşme Yapısı: Mevcut SELECT Program Sözleşmesi, belirli program terimlerini 
veya konu alanlarını kapsayan eklere sahip bir platform veya çerçevedir. Yeni yapı, 
ticari programlarımızın (SELECT, E365, EPS) her biri için geçerli olan üç ayrı 
sözleşmeyi içeriyor; hesaplar abone oldukları ticari programa özel ayrı, bağımsız 
bir sözleşme imzalayacak. Hesaplar bundan böyle yalnızca abone oldukları belirli 
ticari programla ilgili koşullara onay veriyor olacak. 

Sözleşme Güncellemesi: Sözleşmenin son güncellemesi 2014 yılında yapılmıştı, 
dolayısıyla yenilenmesi gerekiyordu. Gözden geçirme sürecine yardımcı olmak 



Sıkça Sorulan Sorular 

için, sözleşme yöneticileri, hesap satın alma personeli ve neyin neden değiştiğine 
ayrıntılı bir şekilde bakmak isteyen herkes için bir kırmızı çizgi versiyonumuz 
olacak. 

Bunun etkisi ne olacak? Hesaplar sözleşmeleri nasıl yapacak? 

Maksimum verimle çalışacak tarzda düzenlenmiş uygulama süreci sayesinde bazı 
adımlardan kaçınabiliriz. Hesaplara ,URL içeren bir Teklif Belgesi gönderilecektir. Hesap, 
bu bağlantıyı takip edebilir ve yalnızca sözleşme koşullarına değil, aynı zamanda yeni 
sözleşme yapısını ve eski ve yeni sözleşmeler arasındaki farkları açıklayan kılavuz notlara 
da erişebilir. Hesap, standart hüküm ve koşullarımızı kabul ettikten sonra, yalnızca imzalı 
bir Teklif Belgesini Bentley'e iade ederek sözleşme sürecini tek taraflı olarak 
tamamlayabilir. Birçok hesap için bu, işlemleri (işin sözleşme tarafında) önemli ölçüde 
hızlandıracaktır. 

Üç yeni sözleşme, SELECT, E365 ve EPS içindir. Peki ya CSS? 

CSS değişmiyor, ancak CSS hüküm ve koşulları artık SELECT ve E365 sözleşmelerinin 

içine yerleştirildi. E365 ücretleri CSS aracılığıyla finanse EDİLMELİDİR, bu nedenle sözü 
edilen hükümler her zaman E365 abonelikleriyle ilgili olacak. SELECT kapsamında 
yalnızca belirli teklifler (ör. PWDI) CSS finansmanı gerektirir, bu nedenle bu koşullar 
aboneler için yalnızca CSS'ye Elverişli Hizmetleri kullandıklarında/kullanırlarsa geçerli 
olacak. 


