
WiBu CodeMeter
Installatie handleiding /

Een instructie voor de migratie van Sentinel HASP 
naar WiBu Codemeter licentiebeheer.



Informatie vooraf

Volg het stappenplan om succesvol te migre-
ren van Sentinel HASP naar WiBu CodeMeter

• De door u ontvangen CodeMeter licentie key (xxxx – xxxx- xxxx- xxxx) bevat een aantal 
van 1 licentie per Technosoft product.

• Alle licenties van Technosoft zijn vanaf heden zogenaamde Floating Netwerklicenties. 
De licenties zijn met een max van 1 gebruiker tegelijkertijd binnen een netwerk vanaf 
meerdere pc’s/laptops te gebruiken. Dat kan een ander apparaat of een andere 
gebruiker zijn. Een Dongle is hiervoor functioneel niet meer noodzakelijk!

• Het activatieproces wordt volledig automatisch en online uitgevoerd worden via het 
Technosoft licentie WebDepot.  

• We hebben twee soorten licentie containers beschikbaar:
1. CmActlicense = softwarematige licentie-container op laptop/pc/server.
2. CmDongle =  USB hardwarematige licentie-container te plaatsen in laptop/pc/

server. 

Met een CmActlicentie kunt u uw licentie eenvoudig delen/gebruiken vanaf met andere 
pc’s/laptops (via RDP of VPN!). De CmActlicentie is gratis en kunt deze zelf herstellen 
of verplaatsen

• U kunt uw licentie altijd zelf verplaatsen van pc naar pc/server (CmActlicense) of van 
pc naar dongle (CmDongle – te bestellen op technosoft.nl)!



Op welke computer installeer ik de licentie?

Kan ik de licentie zelf activeren?

Voorbereiding installatie licentie
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Met het volgen van onderstaand stappenplan kunt u in een aantal 
eenvoudige stappen overstappen van uw huidige licentiebeveili-
ging (Sentinel HASP) naar de nieuwe WiBu CodeMeter.

Stappenplan



U weet nu op welke pc/laptop/server u de licentie wilt activeren. Werk verder vanaf die 
computer en vervolg de instructie met STAP 3. 

Let op: 
U heeft Admin rechten nodig! Heeft u die niet zelf vraag dan uw systeembeheerder 
voor assistentie. Wilt u de CodeMeter licentie op een netwerkserver installeren, stuur 
dan deze instructie en het licentie key ticket door naar uw systeembeheerder.

/ Op welke computer installeer ik de licentie?

/ Kan ik de licentie zelf activeren op deze     
computer/server?
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Huidige situatie (huidig gebruik met mijn Sentinel HASP software key of HASP Dongle)

Ik heb nu een lokale HASP Software key op mijn laptop/pc/server.
Activeer de licentie als CmActlicense op deze laptop/pc. De licentie is daar altijd beschikbaar en 
is eventueel te delen vanaf die computer of via RDP/VPN gebruiken.

Ik heb nu een HASP Dongle en die wissel ik eigenlijk zelden of nooit. Ik werk meestal 
lokaal op een vaste pc/laptop.

Activeer de licentie key als CmActlicense (softwarematig) op uw pc/laptop waar u in principe 
altijd op werkt. U kan de licentie delen vanaf die computer of via RDP/VPN gebruiken.

Ik heb nu HASP Dongle en wissel die vaak met collega’s of werk er thuis mee.
Activeer de licentie key als CmActlicense (softwarematig) op uw vaste pc/laptop

Heeft u een Netwerk met collega’s en/of RDP/VPN vanaf thuis dan kunt u dit eenvoudig 
instellen en met de CmActlicense blijven werken. U heeft geen CMDongle nodig!.

Heeft u geen netwerk of RDP/VPN of wilt u toch een Dongle gebruiken, bestel dan een 
CmDongle op de website van Technosoft. Dat is een lege CmDongle! 
Na ontvangst van de Dongle kunt u zelf uw licentie van CmActlicense naar de CmDongle 
verplaatsen. U hoeft nu niet te wachten maar kunt de licentie nu al als CmActlicense 
activeren. 

Bestel uw CmDongle hier: https://content.technosoft.nl/rekensoftware/dongles-bestellen
 



1. Zorg dat u uw Technosoft licentie key ticket (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) 
beschikbaar heeft.

2. Werkt u (op deze laptop/pc!) al met minimaal één Technosoft product met een 
versie vanaf 6.60 (de versies vanaf maart 2020)?

Ga verder met stap 4, u bent al helemaal voorbereid!
Onderstaande stappen kunnen overgeslagen worden. De CodeMeter runtime en de 
nieuwe Technosoft Common is bij de laatste update al geïnstalleerd. U werkt daar nu 
al mee.

Installeer CodeMeter en een update van de Technosoft Common files Ga naar:
1. CodeMeter Runtime. (kies voor installatie als gebruiker!, niet server)
        https://download.technosoft.nl/download/CodeMeterRuntime.exe
2. Technosoft Common files update. (deze dient ook bij alle andere gebruikers 

geïnstalleerd te worden) om de licentie te delen.
        https://download.technosoft.nl/download/Technosoft_Common.msi

Ga met behulp van uw browser (niet Microsoft Egde!) naar het Technosoft licentie 
WebDepot http://lc.codemeter.com/84214/depot/index.php en volg de instructies 
(STAP 5 en verder)
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/ Voorbereiding installatie licentie3
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Let op: Deze webpagina maakt gebruik van java componenten, installeert data op uw computer en heeft 
derhalve geen encryptie/SSL. Uw browser kan aangeven dat de pagina niet veilig is en u de toegang 
ontzeggen! Om de pagina toch te laden in uw browser: 

GOOGLE CHROME  
Kies details of advanced en selecteer “laadt pagina” en de pagina zal alsnog verschijnen. Wordt de content 
geblokkeerd kies dan details en geef akkoord om content te laden. Opmerking: Bij Instellingen dient ook 
“java script” uitvoeren aan te staan (= de standard instelling van Chrome)

FIREFOX  en INTERNET EPLORER kennen vergelijkbare opties
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1 Voer uw ticket in en kies “volgende” 2 Kies activatie licenties

3 Kies activeer de geselecteerde licenties 4 Licenties worden automatisch 
geinstalleerd

De licenties zijn succesvol geinstalleerd!! U werkt nu met CodeMeter beveiliging.



In het WebDepot kunt u nog meer zaken regelen:

1. Uw licenties herstellen op de dezelfde computer indien 
bijvoorbeeld de harde schijf gecrasht is. Geef uw ticket in 
en kies dan voor Herstel licentie

2. Uw licenties automatisch Updaten (bij periodieke 
verlenging of aanschaf van extra licenties). Ga naar de 
pagina “automatische Update” selecteer uw container 
en kies “check updates”

3. Uw licenties verplaatsen van deze computer naar een 
andere computer/server of naar een CmDongle. Ga naar 
de pagina “Verplaats Container” en volg de instructie. 
Uw licentiecontainer wordt gedeactiveerd en u ontvangt 
een nieuw ticket om elders opnieuw te installeren.

/ Aanvullende informatie en overige (netwerk) 
instellingen binnen CodeMeter
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Wilt U de Technosoft licentie gaan delen of benaderen vanuit andere computers of heeft U 
de licentie op een server geïnstalleerd dan moet u wellicht de instellingen van de CodeMeter 
WebAdmin aanpassen:    
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Via de programma informatie (menu help – info) kan gekozen 
worden voor de lokale CodeMeter WebAdmin.

Het kan ook via deze link
http://localhost:22352/dashboard.html 

Het onderstaande scherm zal gepresenteerd worden:
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Netwerkinstellingen

Zie de uitgebreide handleiding voor alle informatie en de instellingen van de CodeMeter 
WebAdmin maar de meest gebruikte informatie en instellingen zijn hieronder 
beschreven.

 

Mijn computer wordt licentieserver
Ik wil mijn licenties op deze computer beschikbaar maken voor andere gebruikers en/
of computers. Ik stel daarvoor van mijn lokale licentie in als netwerklicentie.

Kies: Configuration –> Server –> Server 
Acess

Selecteer “enable” en geef als Network Port 
“22350” in

Kies: Apply.

Uw computer fungeert nu als netwerk licentieserver. Andere computers in uw netwerk 
(ook via VPN) kunnen uw licentie benaderen en ook gebruiken.
Let op: Uw computer moet wel aan (blijven) staan om andere gebruikers/computers 
toegang te geven tot de licenties.

Licenties op andere computers of servers
Ik wil licenties gebruiken die niet op mijn computer staan. Standaard wordt staat 
“automatic server search” aan bij alle gebruikers maar er kan naar de specifieke server 
worden verwezen (dat verhoogt de snelheid)

Kies: configuration –> Basic –> Server 
search list

Voeg de specifieke server toe (servernaam 
opgeven zoals onderin scherm getoond)

Verwijder “automatic server search”

Kies: Apply



Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze instructie of wilt u meer informatie? 

Neem dan contact op met onze support afdeling

Website www.technosoft.nl/rekensoftware/support

Telefoon +31 (0) 570 682 900

E-mail support@technosoft.nl

Contact
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Licentie monitoring

Ik wil zien welke licenties ik nu heb en zien welke gebruiker licenties in gebruik heeft

Kies License Monitoring –> all licenses

Kies eventueel een ander server (klik op 
current server links onderin het scherm) en 
kies “Apply”

Kies een product om te zien welke gebruiker(s) 
de licentie in gebruik heeft.


