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РАБОТА С BENTLEY STUDENT SERVER 
 

STUDENTserver е достъпен на адрес: http://apps.bentley.com/studentserver/home/index 

 

 

За регистрация натискате бутона JOIN NOW, където задължително въвеждате Вашите имена, e-mail и кода 

на Вашето учебно заведение 
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След като се регистрирате, ще получите потвърждение по e-mail с линк за активиране на Вашият акаунт и 

създаване на лична парола за влизане в сървъра. То става от основната страница и бутона LOGIN. 

 

 

 

За да изтеглите софтуер, от основното меню натискате първият линк Download Software или 

иконата в дясно.   Измирате желаната програма, натискате бутона UPDATE DOWNLOAD QUEUE, 

с който добавяте всички желани продукти за изтегляне. 
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След като са избрани желаните продукти, натискате бутона Download Queue в горния десен ъгъл, от където 

става самото изтегляне на инсталационните файлове. 

Активирането на софтуер се използва Site Activation Key, който виждате най-отгоре. Той е генериран 

персонално за Вас! Не бива да го споделяте с други потребители! 

След инсталацията на софтуер се появява диалог за активиране: 
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Необходимо е да имате интернет връзка. Избирате първата опция и натискате Next. 

 

Въвеждате Вашият персонален ключ за активиране и отново натискате Next. С бутона Test Connection може 

да проверите дали имате връзка с SELECTserver на Bentley. 

В следващата стъпка избирате държава. 

В стъпката License Checkout се дава възможност да обвържете лиценза персоналния Ви компютър в случай, 

че повече от месец той няма да има достъп до интернет.  

Стандартно тази стъпка се прескача и в последната се натиска Finish. 

 

За да започнете Вашето онлайн обучение, от основната страница избирате Take Online Training.  
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Избирате продукт, който искате да изучавате и студентския сървър Ви препраща към Bentley LEARNserver. 

 

 

В него има налични два вида On-Demand курсове за обучение. 

 

 

 

Първият е Hands-on, или практически курсове, в които ви се предоставят демонстрационни файлове с 

които да извършвате обучението стъпка по стъпка. 
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Другият тип On-Demand обучения са видео уроци. 

 

 

 

Всяко едно обучение носи учебни единици (LUs). Една учебна единица отговаря приблизително на един 

учебен час. Тези единици се записват във история и се натрупват във Вашият профил. При излизане от 

някое обучения, преди то да е приключило, LEARNserver записва мястото до където сте стигнали и в 

последствие ви връща отново до него.  
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За да работите безпроблемно с учебните курсове е необходимо да инсталирате Java за вашият браузър. 

След като инсталирате Java намирате конфигуратора: 

 

Може да го стартирате и от javacpl.exe от инсталационната директория. 

Избирате Security панела и натискате бутона Edit Site List 

 

Натискате бутона Add и добавяте следните адреси: 

http://learn.bentley.com/ 
http://lms.bentley.com/ 
http://appsnet.bentley.com/ 
http://chat.bentley.com/ 
 

http://www.java.com/
http://learn.bentley.com/
http://lms.bentley.com/
http://appsnet.bentley.com/
http://chat.bentley.com/
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След като стартирате някое обучение в LEARNserver трябва да приемете предупреждението за сигурност. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Bentley LEARNserver следи и записва прогреса 

на Вашето обучение. Когато приключите цял 

обучителен курс, той се добавя към Вашият 

Transcript и Вие получавате сертификат за 

него. 
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Bentley STUDENTserver Ви предлага и достъп до Be Communities. Това е професионална мрежа, в която 

можете да обменяте опит, да комуникирате и работите съвместно с други студенти, преподаватели и 

работодатели по целия сват.  

Имате възможност да участвате в ежегодни конкурси с 

награди за проекти изпълнени със софтуер на Bentley. В 

мрежата можете да споделите за Ваш проблем и да 

потърсите помощ за него или да разглеждате теми и 

статии по най-различни теми.  

Be Communities Ви предоставя възможност дори за 

търсене на работа чрез достъп до кариерен център. 

Работодатели от цял сват могат да проследят Вашият 

Transcript, и да Ви поканят да работите с тях, ако 

преценят, че Вашите натрупани знания покриват техните 

очаквания. 

 

Повече информация за академичната програма на Bentley можете да получите от страницата на Метрисис 

– официален партньор на Bentley за България, на адрес: 

 http://www.metrisys.com/becareers/ 

Повече за продуктите, включени в програмата може да намерите на: 

 Брошура на програмата 

 Списък с включени продукти 

Новини и допълнителна информация може да откриете на: 

 Официалната уеб страница на Bentley 

Информация за текущи академични конкурси може да намерите тук 

 Конкурси 

Вижте видео как работи Bentley STUDENTserver 

 ВИДЕО 

 

За допълнителна информация се свържете с нас: 

 Метрисис ООД 

 1111 София, кв. Яворов, бл. 73, ет. 5, ап. 10 

 e-mail: bulgaria@metrisys.com 

 Тел: +359 2 979 77 55 

 Факс: +359 2 872 23 29 

http://communities.bentley.com/
http://www.metrisys.com/becareers/
http://www.metrisys.com/wp-content/uploads/BeCareers_BG.pdf
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Educators/Software+Overview/Academic+Subscription+Products.htm
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/?skid=CT_REF_DOM_BECAREERSORG
http://www.bentley.com/en-US/Engineering+Architecture+Construction+Software+Resources/Academic+Educators+Students/Students/Professional+Networking+Development+Overview/Academic+Competitions.htm
http://bentley.wmod.llnwd.net/a3822/o9/s/BentleyStream/BeCareers/StudentSERVERdemo110727.wmv?h=53268c2e9edbd329157fe535841e4f0b
bulgaria@metrisys.com

