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Licenstælling… Hvordan? Bentley har et fleksibelt licenssystem. Det bety-
der, at alle, der har indtastet en gyldig licensnøgle, altid kan starte alle Bent-
leyprogrammer (også selvom de ikke er på nettet) - dejlig fleksibelt og alle 
kan arbejde uden at bekymre sig om snærende licensbånd.

Når du åbner et Bentleyprogram på din pc 
registreres start- og sluttidspunktet. 
• Tidsintervallet afrundes til hvert 10. min. 
• Der sendes automatisk en log til Bentley. 
• Hvert kvartal opgør Bentley om der evt. har 

været et overforbrug. 
• Ved overforbrug sendes en opkrævning for de 

ekstra licenser, der har været brugt.
• Alle sessioner under 10 min. medregnes ikke i 

Bentleys optælling af licenser.

Hvad betyder det?
Da licensforbruget IKKE opgøres med det samme, 
giver Bentleys programmer ingen advarsel om 
overforbrug. Der er altså INGEN begrænsning 
på, hvor mange licenser I kan bruge, men der 
kommer en regning hvert kvartal, hvis der har 
været overforbrug.

Figuren viser, hvordan Bentley tolker licensfor-
bruget. Der kan nemt blive brugt  flere licenser 
samtidig, selvom de ikke har været anvendt på 
samme tid. 

Optælling af licensforbrug
LIFA’s licenstæller, der installeres og køres på 
kundens server, registrerer hvert tredje minut, 
hvor mange, og hvem der bruger programmet. 
Bentley registrerer ikke et licensforbrug, hvis 
produktet startes og afsluttes inden for 10 min.

Før opstart af f.eks. MicroStation tælles, hvor 
mange licenser, der har været benyttet i indevæ-
rende 10 min interval.

LIFA Licenstæller
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LIFA licenstæller holder styr på hvor mange 
brugere, der benytter et Bentleyprodukt i den 
igangværende periode. Hvis der er ledige licenser 
vises et grønt lys, og MicroStation startes uden 
yderligere forsinkelser.

Licenskontrollen oprettes i alle genveje til Bentley-
produkter (dvs. ved programkald fra skrivebord 
eller startmenu samt ved dobbeltklik eller højreklik 
på en dgn-fil).

På serveren opsættes en grænse for, hvornår 
I ønsker en advarsel for at være tæt på licens-
grænsen. 

Dette antal kan sættes individuelt for hvert 
Bentleyprogram. Hvis denne grænse nås, kommer 
der gult lys. Det er altid muligt at se, hvem der 
har gang i licenserne. Det er muligt at ignorere 
advarslen og fortsætte. 

Bliver alle licenser benyttet, vises et rødt lys. Hvis 
brugeren fortsætter kan overskridelsen af licenser, 
medføre en regning fra Bentley ved udgangen af 
kvartalet.

Som alternativ til start af et Bentleyprodukt 
kan LIFA’s kortviser kortviser.dk anvendes, hvis 
brugeren hurtigt skal have vist et kort.

Programmet giver ikke nogen 100% garanti imod 
overforbrug. Overforbrug kan f.eks. ske i følgende 
tilfælde:
• MicroStation startes i samme sekund på flere 

maskiner.
• MicroStation startes udenom kontrolpro-

grammet (licensen bliver talt med, men 
brugeren får ikke nogen advarsel). Dette 
kan eksempelvis ske ved, at brugeren starter 
programmet direkte fra programmappen, 
(typisk C:\Program Files\Bentley8i\micro-
station\ustation.exe)

• MicroStation startes på en maskine, der ikke er 
på jeres netværk.

• Det forudsættes, at servicen er kørende 
konstant, og at der ikke er rettighedsproblemer.

Med LIFA’s løsning til kontrol af ledige Bentley-
licenser får du mulighed for løbende at følge 
med i anvendelsen af licenser. Værktøjet kan 
være med til at optimere din udnyttelse af 
Bentleys programmer. Hvis der er brug for ekstra 
licenser, sker det på baggrund af en objektiv 
og konkret vurdering og ikke kun på baggrund 
af et sammentræf af, at flere personer i samme 
organisation tilfældigvis brugte Bentleys software 
synkront.

Virker også med andet software!
Programmet virker nu også med andet software 
end Bentleys. Forhør dig om mulighederne hos 
LIFA i dag.


