WiBu CodeMeter

Installatie en migratie handleiding /
Voor NETWERK installaties
Een instructie voor de migratie van Sentinel HASP
naar WiBu Codemeter licentiebeheer.

Informatie vooraf

• Alle licenties van Technosoft zijn vanaf heden zogenaamde Floating Netwerklicenties.
De licenties kunnen daardoor tussen de gebruikers optimaal gedeeld worden.
• Het activatieproces wordt volledig automatisch en online uitgevoerd worden via het
Technosoft licentie WebDepot.
• De licentie betreft een CmActlicense = softwarematige licentiecontainer. Deze licentie
dient op een server (of computer die als licentieserver kan fungeren) te worden
geïnstalleerd.
• CMActlicentie kunt u zelf herstellen indien er een probleem mocht zijn (cloning bijv.) en
deze ook zelf verplaatsen via het Technosoft licentie Webdepot (bij aanschaf nieuwe
server oid).
• De licentie is beschikbaar in uw bedrijfsnetwerk (IP Protocol) maar ook via RDP of
VPN. Externe gebruikers (thuiswerkers bijvoorbeeld) hebben dus slechts een VPN
verbinding naar uw netwerk nodig. In principe zijn binnen VPN geen extra instellingen
vereist om de CodeMeter licentieserver beschikbaar te maken.
Belangrijk
• Uw licentieticket bevat ALLE licenties in uw bezit om op de server te installeren. Zo
deelt u de licenties zo optimaal mogelijk. U vindt op uw jaarlijkse servicefactuur het
precieze overzicht van uw licenties.
• Heeft u toch zelfstandige (buitenlandse) vestigingen die niet direct verbonden zijn
met uw netwerk of server, neem dan contact op met administratie@technosoft.nl. U
ontvangt dan een licentieoverzicht en u kunt dan aangeven hoe u uw licenties gesplitst
wil hebben. Activeer uw licentie ticket dan nog niet. U ontvangt dan nieuwe tickets om
deze apart te activeren.

Volg het stappenplan om succesvol te migreren van Sentinel HASP naar WiBu CodeMeter

Stappenplan

Met het volgen van onderstaand stappenplan kunt u in een aantal
eenvoudige stappen overstappen van uw huidige licentiebeveiliging (Sentinel HASP) naar de nieuwe WiBu CodeMeter.
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Instellingen voor gebruikers
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/ Voorbereiding

1. De HASP licentie blijft gewoon werken zolang u geen CodeMeter licentie heeft geactiveerd. Echter zodra een CodeMeter licentie gevonden wordt wordt de HASP licentie
door onze software genegeerd. Alle gebruikers gaan dus tegelijk over.
2. Op zowel de Server als bij de gebruikers dient het CodeMeter runtime programma
geïnstalleerd te zijn. Op de Server kiest u voor server installatie (De Webadmin
configuratie wordt direct goed gezet), bij de gebruikers kiest u voor de standaard
installatie.
3. Werkt u met een recente versie van Technosoft programma’s (vanaf versie 6.60 –
maart 2020) dan is bij alle gebruikers de CodeMeter runtime al geinstalleerd. Zij zouden in principe zodra de CodeMeter server is geactiveerd automatisch de CodeMeter
licentie moeten gebruiken.
4. Via de Technosoft Installer werd zowel de CodeMeter runtime als HASP driver mee
geinstalleerd. De Installer bevat de CodeMeter runtime van heden niet meer. Bij nieuwe installaties of updates van versie van voor maart 2020 moeten deze dus apart
worden geïnstalleerd.
https://download.technosoft.nl/download/CodeMeterRuntime.exe
Krijgt u van uw gebruikers de foutmelding “Wibu32.dll ontbreekt” installeer dan de CodeMeter runtime.
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/ Installatie CodeMeter Runtime

1. Installeer CodeMeter runtime op de Netwerkserver. (als SERVER!)
https://download.technosoft.nl/download/CodeMeterRuntime.exe
Kies voor zowel Network Server als Remote Access to Webadmin (=alleen leesrechten
voor gebruikers!)

De inkomende TCP/UDP Poorten 22350 – 22352 worden zo mogelijk binnen uw firewall
geopend voor de communicatie tussen client en server.
Afhankelijk van uw firewall moeten deze poorten eventueel zelf worden open gezet.
Het betreffen overigens officiële door Wibu Systems bij Iana geregistreerde poorten.
2. De Codemeter Webadmin (starten via CodeMeter Controlcenter app knop
webadmin) of via http://localhost:22352/dashboard.html
Zal onder configuratie – server access tonen dat de server als CodeMeter Server opereert.
Verdere specifieke instellingen zijn hier mogelijk. Gebruik hiervoor de handleiding.

Opmerking:
Wijzigingen zijn vaak pas actief nadat de CMWebAdmin service opnieuw is gestart!
(windows – taakbeheer – services)
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/ Installatie CodeMeter Runtime

Zorg dat u uw Technosoft licentie key ticket (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) beschikbaar
heeft.
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 3 en verder)

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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/ Activeren licentie met ticket

Voer uw ticket in en kies “volgende”

Keuze licenties
Standaard keuze voor een netwerk is

2
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Kies activatie licenties

Kies activeer de geselecteerde licenties

CmActLicense.
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Licenties worden automatisch
geinstalleerd

De licenties zijn succesvol geinstalleerd!! U werkt nu met
CodeMeter beveiliging.
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/ Instellingen voor gebruikers

Zodra de CodeMeter licentie in het netwerk beschikbaar is zullen de gebruikers de licentie detecteren en
ook gebruiken. De HASP licentie wordt dan verder genegeerd.
Dat geldt in ieder geval voor gebruikers die werken met een versie (vanaf versie 6.60 - maart 2020).
Mocht de laatste maanden geen update geinstalleerd zijn dan is nodig.
CodeMeter runtime
https://download.technosoft.nl/download/CodeMeterRuntime.exe
kies voor standaard installatie
Nieuwe “Technosoft Common” files
https://download.technosoft.nl/download/Technosoft_Common.msi

Kies: configuration –> Basic –> Server
search list
Voeg de specifieke server toe (servernaam
opgeven zoals onderin scherm getoond)
Verwijder “automatic server search”
Kies: Apply

U kunt eenvoudig controleren of succesvol gebruik gemaakt wordt van de CodeMeter licentie. De “aboutbox” van elk Technosoft programma presenteert de gegevens van de licentieserver.
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/ Aanvullende informatie

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.

Contact
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) 570 682 968

E-mail

licenties@technosoft.nl

