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1. Software Installeren 
 

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het installeren en updaten van Technosoft software. 

Heeft u nog geen licentie voor Technosoft software lees dan eerst hoofdstuk 2. 

Voor de volgende acties heeft u doorgaans administrator rechten nodig in Windows. 

Download en Installeer: 

https://download.technosoft.nl/download/technosoft_installer.msi  

Kies tijdens de installatie om het programma voor “Iedereen/alle gebruikers” te installeren en niet 
“Alleen voor mijzelf” 

Start daarna de Technosoft Installer vanaf uw bureaublad met de knop: 

 

Of start via de Windows Verkenner:  

c:\Program Files (x86)\Technosoft Structural Analysis\TsInstaller\TsInstaller.exe 

De Technosoft Installer controleert of er een Technosoft licentie te vinden is op de pc of in het 
netwerk. 

Afhankelijk van de licentie toont de Technosoft Installer de programma’s die geïnstalleerd kunnen 
worden. 
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U heeft de mogelijkheid de programma’s direct te installeren, of u kunt de losse programma 
installaties downloaden wat met name voor systeembeheerders handig is. 

Wilt u losse programma installaties gebruiken dan dient u altijd te beginnen met het Technosoft 
Profielmutatie programma ongeacht welke licenties u bezit. 
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2. Licentie activeren 
 

Technosoft is in 2020 gemigreerd naar een nieuw licentieplatform nl. CodeMeter, het oude platform 
“Sentinel Hasp LDK” blijft werken totdat een CodeMeter licentie is geïnstalleerd. 

Voor nieuwe of te migreren licenties gaat u als volgt te werk, u heeft daar Windows administrator 
rechten voor nodig: 

Download en Installeer: 

https://download.technosoft.nl/download/technosoft_installer.msi 

De Technosoft_Installer.exe  installeert op uw systeem het programma “Technosoft Installer”  
waarmee u programma’s kunt installeren maar tevens ook CodeMeter, een programma (driver)  dat 
de licentie regelt. 

CodeMeter communiceert tussen de pc waarop u rekent en de pc/server waarop de licentie staat, de 
licentie kan ook staan op de pc waarop uw rekent. Licenties via CodeMeter zijn altijd 
netwerklicenties, d.w.z. dat de licentie vanaf meerdere werkplekken gebruikt kan worden. 

CodeMeter maakt gebruik van een zgn. webinterface, die u kunt gebruiken in bijv. Chrome, Internet 
Explorer, Firefox etc. 

Het maakt gebruik van de internetpoorten 22350-22352, deze moeten dus doorgelaten worden in 
uw firewall. 

 

Wanneer u voor het eerst Reken/Teken-software bij Technosoft heeft gekocht, ontvangt u een z.g.n. 
ticket om de licentie te activeren. Met het ticket maak u een zgn. container (CmContainer) aan 
waarin de licentie bewaard wordt. 

De container kan geplaatst worden op uw pc, een netwerkserver op een USB-stick 
(CmStick/CmDongle), wanneer er meerdere gebruikers zijn van de Technosoft software is het 
verstandig om de container op een netwerk server te plaatsen, daar deze doorgaans altijd aan staat 
en door iedere gebruiker benaderd kan worden. 

U heeft een Internetlink ontvangen, 

http://lc.codemeter.com/84214/depot/index.php 

Als u de licentie op een pc of server wilt activeren, start u de bovenstaande link op de bewuste pc of 
server op, 

Let op als er meerder gebruikers van de Technosoft software zijn kan dit het beste op een server 
gebeuren. 
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Vul het ticket nummer in en klik op volgende. 

 

 

Er volgt een overzicht van de licenties in het ticket. 

Klik op “Activatie Licenties” 
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U kunt nu de keuze maken of de licenties in een CmDongle (USB), mits deze besteld is, of in een 
CmActLicense (pc of een server) geplaatst moet worden. 

In het voorbeeld kiezen we voor Computer. 
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Klik “Activeer de geselecteerde licenties”, dit kan enige tijd duren. 
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Klik “OK” 

In bovenstaand voorbeeld zijn een licentie “Engine Mechanica” en een licentie “Raamwerken 
Mechanica” toegevoegd op de pc “TSNL-SUP1” aan CmContainer “130-2248885708” 
 

De licentie kan bekeken worden met CodeMeter WebAdmin http://localhost:22352/container.html 
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Klik op “Licenses” 

De licentie bevat Engine Mechanica en Raamwerken Mechanica voor 1 gebruiker,  de versies kunnen 
oneindig vaak gestart worden (=99999999) 

Een Technosoft licentie bevat altijd een product 1000 Licentiehouder/Expiratie Datum, in dit 
voorbeeld loopt  de licentie tot 1-4-2020, 

een maand voor de licentie verloopt kunt u de datum aanpassen met een Automatische update. In 
het product 1000 staat tevens de naam van uw bedrijf. 

 

3. Licentie activeren met een bestand 
 

Deze functie is momenteel nog niet voorzien. 

 

4. Licentie Updaten 
 

U heeft een e-mail ontvangen betreffende de activatie van de door u bestelde Technosoft software 

Een update voor een licentie met bijvoorbeeld een nieuw programma of een nieuw programma 
onderdeel (feature) wordt altijd aan bestaande licentie toegevoegd. 

D.w.z. de licentie update wordt toegevoegd aan een bestaand Cmcontainer 
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a. Via het CodeMeter depot 
 

Start op de pc/server waar de Cmcontainer zich bevindt: 

http://lc.codemeter.com/84214/depot/autoUpdate.php  

Klik op “Controleer Licentie Updates” 
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De licentie update bevat Liggers Mechanica en Liggers Wapening 

Klik “Overdracht Licentie Updates Nu” 

De licentie update  wordt opgehaald. 

 

Klik OK. 
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Controleer de licentie: http://localhost:22352/container.html  

 

De nieuwe licentie van het programma Liggers zijn toegevoegd. Twee gebruikers kunnen het 
programma Liggers(= Mechanica) tegelijk opstarten. 

Eén van de gebruikers kan tevens gebruik maken Liggers Wapening. 

De keuze kan gemaakt worden op het moment dat het programma Liggers wordt gestart. 

 

De keuze kan worden gemaakt door de checkbox aan te vinken 
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Heeft de eerste gebruiker de keuze aangevinkt in bovenstaand voorbeeld, dan kan de 2e gebruiker 
Liggers Wapening niet meer kiezen. 

 

De keuze is dan gemarkeerd met een rood bolletje. 

 

b. Via het CodeMeter Control Center 
 

Start op de pc/server waar de Cmcontainer zich bevindt het CodeMeter Control Center  

(c:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\CodeMeterCC.exe) 

 

Deze update werkt via een off-line bestand en is nog niet voorzien 
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5. Licentie verplaatsen 
 

Een CmActlicense kunt u zelf verplaatsen naar een andere pc, server of CmDongle, 

dit geldt echter niet voor tijdelijke, proef en educatieve licenties. 

 

Start op de pc/server waar de licentie (Cmcontainer) zich bevindt: 

http://lc.codemeter.com/84214/depot/autoUpdate.php 

 

Kies Verplaats Container. 
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Selecteer de de Cmactlicense en kies “Verplaats” 

 

 

Kies “Deactiveer licenties nu” 

 

Wacht (dit kan enige tijd duren) en herlaadt het scherm niet in uw browser. 
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Klik nu “OK”. 

 

Kopieer het ticketnummer en plak het in Word of in een e-mail als u dit scherm 
weg klikt is het ticketnummer niet te achterhalen. 

 

Voor de activatie van de licentie op een andere pc, server of CmDongle gaat u te werk volgens 
Hoofdstuk 2 Licentie activeren. 
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6. Offline activatie 
 

Deze functie is momenteel nog niet voorzien. 
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7. Instellen en zoeken licenties 
 

Het uitdelen en zoeken van licenties wordt geregeld door het programmaCodeMeter. 

Vanaf een werkplek kan CodeMeter het hele netwerk afzoeken naar Technosoft licenties, ook al staat 
er een licentie op uw lokale pc, 

CodeMeter kan nl. meerdere licenties van Technosoft vinden en zal die dan combineren (cumulatief) 
tot één geheel binnen de Technosoft programma’s. 

Dit zoeken kan erg lang duren. In de meeste gevallen zal er maar één licentie (CmActlicense) op uw 
pc of op het netwerk aanwezig zijn. 

Het is dan aan te bevelen CodeMeter te configureren zodat de programma’s sneller opgestart 
worden. 

Start: http://localhost:22350/ 

 

 

a. Op de werkplek 
 

Op een werkplek kiest u vanuit het menu: Configuration, verplaats de muis naar Basic en klik op  
Server Search List 
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Verwijder (indien aanwezig) “Automatic server search” door op het prullenbakje te klikken. 

N.B. als u andere dan Technosoft software heeft die ook CodeMeter gebruikt, raadpleeg dan eerst 
uw systeembeheerder. 

Klik daarna op “+  add new Server” 

Vul de naam of IP address in van de pc/server waar de licentie zich bevindt (vraag uw 
systeembeheerder) 

In het voorbeeld is dat: tsnl-sup1.technosoft.local, klik daarna op “Add” en vervolgens op “Apply” 

 

 

 

De Technosoft programma’s zoeken nu alleen op de server/pc tsnl-sup1.technosoft.local naar 
licenties. 
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b. Op de server/pc met de licentie 
 

Op de server/pc kiest u vanuit het menu: Configuration, verplaats de muis naar Server en klik op  
Server Access 

 

 

Zorg ervoor  dat “Network Server” op “Enable” staat. 
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8. Proeflicentie aanvragen 
 

Met de Technosoft Installer versie 2.11  kon u een proeflicentie aanvragen via het tabblad “Uw 
Licenties” Dit is vanaf versie 2.12 en hoger niet meer mogelijk heide. De mogelijkheid om 
proeflicenties aan te vragen zal verhuizen naar de Technosoft programma’s zelf, in tussentijd kunt u 
nog steeds een proeflicentie aanvragen via onze website: 
https://www.technosoft.nl/rekensoftware/aanvraag-proeflicentie 
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9. Proeflicentie activeren 
 

Een proeflicentie activeren gaat vrijwel op dezelfde manier  als een normale activatie zie HST 2 met 
het grootste verschil is dat een proeflicentie niet in uw CMActLicense container komt, maar altijd in 
een aparte Container 

Procedure:” 

U kunt de proeflicentie op uw lokale pc installeren maar ook op een netwerkserver. Wilt u de 
proeflicentie op een netwerkserver activeren, voer dan onderstaande link uit op een 
netwerkserver/pc. 

N.B. Het is dus ook mogelijk dat u een bedrijfslicentie op een server heeft maar dat u de proeflicentie 
op uw lokale pc activeert 

Installeer voor zover dat nog niet is gedaan de Technosoft Installer. 
https://download.technosoft.nl/download/technosoft_installer.msi  

 

Ga naar  http://lc.codemeter.com/84214/depot/index.php en voer het ticketnummer in dat u heeft 
ontvangen 

 

Klik “Volgende 
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Klik “Activatie Licenties” 
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In dit voorbeeld wordt de proeflicentie toegevoegd aan een lokale pc waar al een CmContainer met 
een Technosoft  Licentie (Technosoft CmActLicense) aanwezig is, 

Voor proeflicenties wordt er echter zoals vermeld een aparte CmContainer aangemaakt; een zgn. 
“Technosoft CmActLicense Tijdelijk” 

Heeft u al eerder een proeflicentie of andere tijdelijke licentie gehad en geactiveerd op het huidige 
systeem  dan zal de Technosoft CMActlicense Tijdelijk worden aangeboden voor de activatie: 

 

 

Klik “Activeer de geselecteerd licenties” 

 

De licentie wordt online opgehaald en geactiveerd. 

Klik OK 
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De geactiveerd licentie wordt getoond. 

Klik http://localhost:22352/container.html  om de licenties op dit systeem te zien: 

 

 

==================================================================================
=========================== 

10. Educatieve licentie 
 

Een educatieve licentie wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als een proeflicentie zie resp. Hst. 9 
en Hst 2. 
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11. CodeMeter Installeren 
 

Als u geen gebruik wilt maken van de Technosoft Installer op een Server is het mogelijk om alleen het 
licentie programma CodeMeter te installeren. 

 

Ga naar: https://www.wibu.com/support/user/user-software.html  

Kies het programma voor uw operating system, meestal zal dat Windows 61/64 Bit zijn. 

 

 

Klik op download, 

Het programma CodeMeterRuntime.exe kunt u uitvoeren, of eerst opslaan en dan uitvoeren. 

N.B. Voor het uitvoeren van het programma CodeMeterRuntime.exe heeft u Windows Administrator 
rechten nodig. 
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Klik Next, vink “accept” en klik Next 

 

 

Wijzig in het volgende scherm de instelling als volgt: 
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Klik “Next” en daarna “Install 

 

” 

Klik Finish. 
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12. Installatie en configuratie Rekensoftware 
 

a. Algemeen 
 

Technosoft Rekensoftware bestaat uit de volgende programma’s: 
- Technosoft Profielenbibliotheek (incl. Profielmutatie programma) 
- Technosoft Raamwerken 
- Technosoft Liggers 
- Technosoft Construct 
- Technosoft Verbindingen 
- Technosoft Balkrooster 
- Technosoft Kolommen 
- Technosoft Palen Vertikaal 
- Technosoft Damwanden 
- Technosoft MNKappa 
- Technosoft Wapeningstabellen 
- Technosoft Fundering op Staal 
- Technosoft Word Add-in 

 

Deze rekenprogramma’s kunnen bestaan uit meerdere modules. Elk programma bevat alle modules, 
afhankelijk van uw licentie kan een bepaalde module wel of niet worden gekozen 
De programma kunt installeren of downloaden  met de Technosoft Installer  
 
Tijdens de installatie van de Technosoft Installer wordt éénmalig gevraagd in welke map u alle 
Technosoft programma’s wilt installeren 

 
U kunt deze map achteraf niet wijzigen voor de Technosoft programma’s die u gaat installeren. 
De map wordt in deze handleiding aangeduid als PakketDir 
Ook als u de Technosoft Installer verwijderd blijft deze standaardmap bewaard, tenzij u TsBaseDir 
onder Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Technosoft Structural 
Analysis uit het Windows register verwijderd. 
 

b. Profiel Mutatie programma  (incl. Profielenbibliotheek) 
 

Het Profiel Mutatie Programma bevat informatie waar alle overige rekenprogramma’s gebruik van 
maken  

Dit programma dient altijd geïnstalleerd worden, als u gebruik maakt van de Technosoft Installer 
wordt dit programma altijd aangeboden  
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c. TsWin_master.xml 
 

De installatie informatie (informatie over waar de programma’s worden opgeslagen) wordt 
opgeslagen in de TsWin_master.xml in de PakketDir. 
Vanuit deze TsWin_master.xml  wordt in het “Roaming Profile” (voor elke gebruiker een afhankelijke 
plaats op de computer) een “TsWin.XML” aangemaakt. Voor meer informatie over deze en andere 
xml-bestanden kunt u verder lezen in paragraaf 2.4 - XML bestanden (Installatie- en programma 
instellingen). 

 

d. Common Files 
 

De bestanden die door meerdere Technosoft programma’s worden gebruikt, worden opgeslagen in 
de map “Common Files” welke wordt aangemaakt in de PakketDir 

Tijdens de installatie(s) wordt deze map opgenomen in de Windows “path” waarde te vinden onder 
de Windows systeemvariabelen. 

e. Mappen structuur 
 

De rekensoftware wordt geïnstalleerd conform de Microsoft standaard.  De volgende mappen 
worden door onze software gebruikt: 

PakketDir:  De rekensoftware (de programma’s) wordt in deze map weggeschreven 
UserDir: In deze map worden de XML bestanden weggeschreven 
WerkDir:  Tijdelijke bestanden worden hierin weggeschreven. 
ProjecktDir:  Uw project bestanden kunnen hierin bewaard worden. 
 
De plaats van de mappen zijn per Windows-versie verschillend. Via één van de rekenprogramma’s 
kunt u inzicht krijgen waar deze mappen op uw computer staan. Als het programma is geopend, ga 
dan via menubalk naar help/?  info  configuratie.  
 
De default instellingen n.a.v. de installatie worden omschreven in: Bijlage A - Uitgangspunten 
Rekensoftware 5.20 (of hoger). Hiervan afwijken wordt afgeraden. Voor netwerk installaties kunnen 
de maplocaties afwijken van een standaard user installatie. Meer informatie hierover staat 
omschreven in hoofdstuk 2.5 - Netwerk installatie rekensoftware  
 

f. XML bestanden (Installatie- en programma instellingen) 
 

Installatie gegevens en programma instellingen worden bewaard in XML bestanden. 

We onderscheiden 3 verschillende *.xml bestanden, welke in de volgende paragrafen verder worden 
toegelicht. 
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g. TsWin_master.xml 
De TsWin_master.xml wordt aangemaakt en gevuld tijdens de installatie van het Technosoft 
Profielenbibliotheek. Daarnaast worden tijdens de installatie van de verschillende rekensoftware 
programma’s hun installatiedirectories toegevoegd aan de TsWin_master.xml. De TsWin_master.xml 
staat in de PakketDir. 

h. TsWin.xml 
In de user dir (user profile) wordt per gebruiker van een computer een tswin.xml aangemaakt of 
bijgehouden wanneer deze gebruiker een van de rekensoftware programma’s opstart. Zo kent elke 
gebruiker zijn eigen UserDir, WerkDir en ProjecktDir, Zie ook paragraaf 2.3 – Directory structuur. De 
Pakketdir volgt uit de TsWin_master.xml, Zie 2.4.1 - TsWin_master.xml. 

i. Pakket afhankelijke xml bestanden. 
Deze bestanden staan in de programmamappen in de roaming map van de gebruiker zoals Windows 
deze heeft voorgeschreven. De xml file van TS/Raamwerken heet bijvoorbeeld twrmw.xml (voorheen 
was dit twrmw.ini). In dit type xml bestand worden de gebruikersinstellingen van een rekensoftware 
programma opgeslagen. 
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13. Installatie en gebruik Tekensoftware (TechnoCAD) 
 

a. Algemeen 
Vanaf TechnoCAD 27.81 en 28.81 is er een nieuwe installatieprocedure voor TechnoCAD ABC (ABC 
staat voor Algemeen, Bouwkundig en Constructief), TechnoBASE en GripOpTekeningen. 

Deze installatieprocedure geldt zowel voor 32-bit als voor 64-bit versies.  
Belangrijk is dat de installatie procedure niet herkent welke AutoCAD versie u gebruikt, hiervoor 
moet u zelf nog de juiste aanpassingen doen in het ‘TechnoCAD Profile’. 

b. Update vorige versie: (van voor 27.81, 28.81 of hoger) 
Als u update van een vorige versie van TechnoCAD, TechnoBASE, GripOpTekeningen maakt, dan 
verdient het aanbeveling eerst een back-up van uw systeem te maken. Dit geldt in het bijzonder voor 
alle bestanden die u zelf heeft aangepast. 

Daarna moet u de oude versie verwijderen via het Windows Configuratiescherm ‘Add/Remove 
Programs’ voordat u de nieuwe versie kunt installeren. 

c. Map indeling: 
De Technosoft CAD-programma’s wijken qua installatie sterk af van de Technosoft 
rekenprogramma’s 
De standaard map voor de CAD-installaties is C:\Ts in dit voorbeeld gaan we daar ook van uit. 
Uitgangspunten betreffende bestandlocaties: 
 
c:\windows  : Windows 8 of Windows 10 
c:\program files\AutoCAD 20xx : AutoCAD 20xx (bijvoorbeeld 20xx is 2020) 
c:\ts\tc33 : TechnoCAD support en menu-files voor versie V33 

(i.c.m. AutoCAD 2019 - 2020) 
c:\ts\tcabc33   : TechnoCAD ABC v33 
c:\ts\tbase33   : TechnoBASE v33 
c:\ts\gripXX  : Grip Op Tekeningen vXX 
c:\proj : Project map voor bijv. AutoCAD tekeningen 
c:\proj\dbf : Database locatie voor TechnoBASE 
c:\tswerk : Bestandlocatie voor tijdelijke bestanden 
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d. Installatie 
In het vervolg gaan we uit van V29 of hoger voor AutoCAD 2013 t/m 2014. Als u een lagere versie van 
AutoCAD heeft vult u in onderstaande voorbeelden 27 voor AutoCAD 2007-2009 en 28 voor AutoCAD 
2010-2012. 

 

e. Voorbereiding: 
Stap 1:  Installeer AutoCAD: 
Stap 2:  Start AutoCAD en sluit deze weer af 

f. Installatie van TechnoCAD: 
Stap 1:  Start het juiste msi bestand 

Setup bestand Gebruiken bij: 
TechnoCAD_ABC_2007-2009_x32.msi AutoCAD 2007 – 2009, Windows 32bit 
TechnoCAD_ABC_2007-2009_x64.msi AutoCAD 2007 – 2009, Windows 64bit 
TechnoCAD_ABC_2010-2012_x32.msi AutoCAD 2010 – 2012, Windows 32bit 
TechnoCAD_ABC_2010-2012_x64.msi AutoCAD 2010 – 2012, Windows 64bit 
TechnoCAD_ABC_2013-2014_x32.msi AutoCAD 2013 – 2014, Windows 32bit 
TechnoCAD_ABC_2013-2014_x64.msi AutoCAD 2013 – 2014, Windows 64bit 

 

Stap 2:  Binnen de setup kiest u de juiste Applicaties die u wilt installeren en kiest u de juiste Doel 
mappen 

Stap 3:  Nadat de setup gereed is, start  c:\ts\tc33\Support\Tcad33.exe 
er volgt: (Er is al een icoontje op desktop geplaatst met deze module) 
 

 

Klik OK. 
 

Stap 4:  Als u AutoCAD 2010-2014 gebruikt toets dan in: menubar gevolgd door Enter en geef de 
waard 1 op 
Command: menubar 
Enter new value for MENUBAR <0>: 1 

Hiermee worden de pull down menu’s getoond in AutoCAD. 
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Stap 5:  Klik in het pull down menu op Tools en kies Options… 
Klik op de + voor “Support File Search Path” 

 

Klik op Add 
en vul in c:\ts\tc33\support en geef Enter. 
Klik net zolang op Move Up totdat deze regel bovenaan in het lijstje staat. 

 
 

Stap 6:  Doe het zelfde voor c:\ts\tc33\user 

 

 

 
als u beschikt over TechnoCAD Algemeen doet u ook nog eens hetzelfde met c:\ts\tcabc33 deze kan 
onderin de lijst blijven staan. 
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Stap 7:  Tevens moet u boven in deze lijst toevoegen: 
c:\ts\tcabc33\x32 voor TechnoCAD ABC 32bit  of 
c:\ts\tcabc33\x64 voor TechnoCAD ABC 64bit 
c:\ts\tbase33\x32 voor TechnoBASE        32bit  of 
c:\ts\tbase33\x64 voor TechnoBASE   64bit 
c:\ts\gripXX\x32 voor GripOpTekeningen  32bit  of 
c:\ts\gripXX\x64 voor GripOpTekeningen  64bit 
 

Stap 8:  Blader nu verder naar beneden in hoofdlijst tot u bij Template Settings komt. 
Vul bij “Default Template File Name for QNEW” “c:\ts\tc33\support\tstcad.dwt” in. 
Dit is de standaard Technosoft onderlegger die bij nieuwe tekeningen wordt gebruikt. 

 

 
 

Geef OK en sluit AutoCAD af. 

< /AutoCAD 2014 > 
In AutoCAD 2014 is de beveiliging verhoogd, van alle programma’s/lisp-routines e.d. die niet op de 
zoekpaden van AutoCAD zelf staan (zie configuratie: Options/Files/Support File Search Path) wordt 
bij het starten gevraagd of u deze wilt laden of niet. 
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Uiteraard wilt u de Technosoft-programma’s starten, u kunt dan elke keer op LOAD klikken, 

óf  

u voegt van elk programma/lisp-routine die u probeert te starten, de map van dat programma/lisp-
routine aan de AutoCAD Trusted Locations toe. (zie configuratie: Options/Files/Trusted Locations) 

 

Waarbij doorgaans ook op de volgende vraag “Continue”  moet worden geklikt. 

 

 

 

óf 
U tikt éénmaal op de AutoCAD-commandline: SECURELOAD 
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in en geeft deze de waar 0. 
De beveiliging op het laden van programma’s/lisp-routines e.d. wordt daarmee opgeheven. 
< AutoCAD 2014 only/> 
 

Stap 9:  Ga met Windows Verkenner naar de map c:\ts\tc33\support en geef dubbelklik op het 
bestand acad.rx. Als de volgende melding verschijnt: 

 
 
Klik dan op “Een programma in een lijst….” En geef OK 
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Kies Kladblok (Notepad) en zet een vinkje bij “Dit type bestand…” en geef OK. 
 

Stap 10:  Nu wordt het bestand acad.rx geopend, in dit bestand wordt geregeld welke TechnoCAD 
programma’s er geladen worden in AutoCAD, in onderstaand voorbeeld zijn dat TechnoCAD ABC 
Construct Algemeen en TechnoCAD ABC Construct Wapenen. 
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Als een regel met ; begint dan betreft het commentaar en wordt er niets geladen, middels het 
verwijderen van een puntkomma kunt u dus aangeven welke TechnoCAD programma’s, waarvoor u 
een licentie heeft geladen moeten worden in AutoCAD. 
Regels die beginnen met ;<install  zijn voor de setup en moet u NIET wijzigen! 
Sla het bestand op en sluit het programma af. 

Stap 11:  Start AutoCAD 
Als u ALERT meldingen krijgt, bijv.: 
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Klikt u op OK (voor iedere melding) bij een volgende start van AutoCAD krijgt u de melding niet meer. 

Toets op de command line: menuload 
Geef nu de menu’s op behorend bij het TechnoCAD programma dat u geladen heeft, 
In onderstaand voorbeeld wordt het menu voor TechnoCAD ABC Construct Algemeen geladen. 

 

Klik dan op Load, herhaal deze stap voor de overige menu’s die u wilt gebruiken, 
Als u hiermee klaar bent klikt u op Close. 
De volgende menu’s zijn beschikbaar: 
tcabc_c.mnu:  TechnoCAD ABC Construct Algemeen 
tcabc_cw.mnu:  TechnoCAD ABC Construct Wapenen 
tcabc_b.mnu:  TechnoCAD ABC GB Algemeen en Bouw 
Tbase.mnu:  TechnoCAD TechnoBASE 
GripNL.mnu: TechnoCAD Grip Op Tekeningen, (Tevens Duitstalig: DE en Engelstalig: EN) 
 
N.B. u kunt ook naar de map c:\ts\tcXX\menu Browsen, zet dan filetype op .mnu 

Stap 12:  De installatie is gereed. 
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g. Installatie TechnoBase 
 
Indien u gebruik maakt van TechnoBase en de database op de server hebt geïnstalleerd, dan dient u 
na installatie bij de betreffende gebruiker, de locatie van de server op te geven in ini- file 
C:\Ts\tbaseXX\TSPMacad.INI. Het pad kan worden ingesteld bij item “DatabaseDir”. Defualt staat 
deze op “DatabaseDir=C:\proj\dbf\”. 
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14. Ondersteuning-Help-Info 
 

De actuele map-instellingen zijn in alle pakketten terug te vinden via het pulldownmenu 
 Help/Info of via ?/Info] 

 

a. Configuratie 
Klik op [Configuratie] en u krijgt de actuele instellingen.  

Hieronder ziet u een deelweergave van de vermelde gegevens: 

 

Overzicht Technosoft Configuratie - versie 2.94 - Datum: 17-12-2019 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Programmanaam              : Technosoft Raamwerken 
Versie                     : 6.24b (build 3130) 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Technosoft registratiedatabase 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Key in HKEY_CURRENT_USER   : Software\Technosoft Structural Analysis\System 
 (entry in VirtualStore) 
Key in HKEY_LOCAL_MACHINE  : Software\Technosoft Structural Analysis 
TsBaseDir                  : C:\Program Files (x86)\Technosoft Structural Analysis\ 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Technosoft beveiliging 
---------------------------------------------------------------------------------- 
De licentiesoftware staat niet op deze computer. 
De informatie van sleutel 130-1163332589 (L-SW), 130-2423 WibuKey  kan worden gevonden via 
pagina http://127.0.0.1:22350. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Technosoft TSWIN.XML 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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TSWIN.XML               1) : C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\Technosoft Structural 
Analysis\tswin.xml 
                           :  
Sectie                     :  
PakketDir                  : C:\Program Files (x86)\Technosoft Structural Analysis\Raamwerken 
V6 
UserDir                 1) : C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\Technosoft Structural 
Analysis\Raamwerken V6\ 
WerkDir                 1) : C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\Technosoft Structural 
Analysis\ 
ProjektDir                 : C:\Users\Gebruikersnaam\Documents 
                           :  
Sectie                     :  
BibliotheekDirProfiel   1) : C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Roaming\Technosoft Structural 
Analysis\Library\Sections\ 
BibliotheekDirBelasting 1) :  
HelpVersie                 : 4 
BladAanduiding             : blad : 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 1) Bestanden in deze map kunnen niet zichtbaar zijn vanwege het 'verborgen' bestandsattribuut 
op deze map. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

b. Opties 
De knop Opties geeft een overizcht van de gevonden licenties: 

Overzicht Technosoft Producten - versie 4.00 - Datum: 17-12-2019 

Pakket overzichtsbestand: L:\setupscripts\Data_alg\tskeyovz.dat 

Twgen versie............: 4.00 

Gebruikersnaam..........: Technosoft HMR tijdelijke licentie 

Wibu key, Container.....: 130-1163332589 (L-SW), 130-2423434874 (L-SW), 130-2248885708 (N-SW) 

 

ENGINES 

 4  MENW  66 Engine Mechanica  

 1  BCEW  73 Engine Beton 

 1  SCEW  82 Engine Staal 

    CENW 207 Engine Staal-beton 

 1  HCEW 158 Engine Hout 

    DENW 117 Engine Damwanden 

 1  PMUW  76 Profiel Mutatie Programma 

 

RAAMWERKEN   

 3  MRAW  62 Raamwerken Mechanica  

 1  MGRW 154 Raamwerken Gewichtsberekening/Belastingbibliotheek 

……. 

c. Remote Support  
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Klikken op de blauwe link “remote support” leidt u naar de geregistreerde TeamViewer versie van 
Technosoft. 

Er wordt gevraagd TeamViewerQS.exe op te slaan en uit te voeren(afhankelijk van uw Internet 
browser) 

 

Als daarna TeamViewerQS.exe wort uitgevoerd volgt. 
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Als u Uw ID doorgeeft aan de Technosoft medewerker kan deze uw scherm(en) en bediening 
overnemen om u te helpen met uw vraag/probleem. 

 

Ticket aanmaken 

 

De keuze “ticket aanmaken” leidt u naar https://support.technosoft.nl  

 

U kunt daar u vragen/problemen voor leggen aan de helpdesk. U kunt ook uw bestaande tickets 
inzien of aanvullen. 

Als u een e-mail stuurt naar support@technosoft.nl (of 2dsupport@technosoft.nl, 
licenties@technosoft.nl, axisvmsupport@technosoft.nl of 3murisupport@technosoft.nl) worden 
deze ook geregistreerd in dit systeem,. 


