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Tämän dokumentin tarkoituksena on vastata odotettavissa oleviin kysymyksiin, selventää 

kaupallisten sopimustemme sisältöön ja menettelyyn tehtyjä muutoksia SELECT-, E365- ja 

EPS-ohjelmistojen osalta sekä lisätä tietoisuutta näistä muutoksista. 

Mistä SELECT-ohjelmistosopimuksessa on kyse? 

SELECT-ohjelmistosopimus on ensisijainen lisenssisopimuksemme, jossa 

määritellään oikeudelliset parametrit siitä, miten asiakkaat voivat käyttää meidän 

ohjelmistojamme ja palvelujamme ja mihin heille myönnetään oikeudet Bentleyn 

taholta. Vaikka sopimus on nimeltään SELECT-ohjelmistosopimus, se on ollut 

ennakkoehtona myös muille lisenssiohjelmistoille, mukaan lukien Enterprise 365 (E365) 

ja Enterprise 365 Public Sector (EPS tai EPS-365). 

Miksi teemme muutoksia SELECT-sopimukseen? 

Sisällön päivittämisen lisäksi yksinkertaistamme sopimusmenettelyä alan parhaiden 

käytäntöjen ja nykyisten yrityksille tarkoitettujen lisenssiohjelmistojemme mukaisesti. 

Sopimusmenettelyn muutoksia selvitetään yksityiskohtaisemmin alla olevassa 

kysymyksessä. 

Mitä muutoksia sopimukseen tehdään? Mitä hyötyä muutoksista on 

asiakkaillemme? 

Sopimuksen rakenne: Nykyinen SELECT-ohjelmistosopimus on alusta tai kehys, 

jonka aineisto kattaa erityiset ohjelmistoehdot tai kohdealueet. Uusi rakenne 

sisältää kolme erillistä sopimusta, joita sovelletaan jokaiseen kaupalliseen 

ohjelmistoomme (SELECT, E365, EPS); asiakkaat panevat täytäntöön erillisen 

sopimuksen, joka koskee erityisesti heidän tilaamaansa kaupallista ohjelmistoa. 

Asiakkaat hyväksyvät ehdot, jotka ovat relevantteja ainoastaan sille kaupalliselle 

ohjelmistolle, jonka he tilaavat. 
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Sopimuksen päivittäminen: Sopimuksen viimeisin päivitys on vuodelta 2014, 

joten se kaipasi päivitystä. Arviointiprosessin helpottamiseksi tarjoamme 

yliviivatun version sopimuspäälliköitä, asiakashankintahenkilöstöä ja muita 

henkilöitä varten, jotka haluavat nähdä muutokset ja niiden syyt 

yksityiskohtaisesti. 

Mikä vaikutus muutoksilla on? Kuinka asiakkaat panevat sopimukset täytäntöön? 

Yksinkertaistetun täytäntöönpanoprosessin ansiosta pystymme ohittamaan tietyt 

vaiheet. Asiakkaille toimitetaan tarjousasiakirja, joka sisältää URL-osoitteen. Avaamalla 

tämän linkin asiakas saa pääsyn sopimusehtoihin sekä ohjeisiin, joissa selitetään 

sopimuksen uusi rakenne sekä erot vanhojen ja uusien sopimusten välillä. Hyväksymällä 

vakioehtomme ja -määräyksemme asiakkaat voivat yksipuolisesti saattaa 

sopimusmenettelyn päätökseen palauttamalla allekirjoitetun tarjousasiakirjan Bentleylle. 

Useissa tapauksissa tämä nopeuttaa (sopimuksiin liittyviä) transaktioita huomattavasti. 

Kolme uutta sopimusta on tarkoitettu SELECT-, E365- ja EPS-ohjelmistoille. Entä 

CSS? 

CSS ei muutu, mutta CSS:n ehdot ja määräykset sisältyvätnyt SELECT- ja E365- 

sopimuksiin. E365-maksut PITÄÄ maksaa CSS:n kautta, joten kyseiset ehdot ovat aina 

relevantteja E365-tilauksille. Vain tietyt tarjoukset SELECT-ohjelmistossa (kuten PWDI) 

vaativat CSS-maksua, joten kyseiset ehdot ovat relevantteja tilaajille vain, kun/jos he 

käyttävät CSS Eligible Services -palveluja. 


