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Let op: Op dit moment werkt CAM Pro alleen nog met de Floating licentie. 
Deze functionaliteit wordt later beschikbaar gesteld voor andere licentie 
types.  
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Geen stress, we helpen je er door heen! Pak een kop koffie en zet je radio aan. Het wordt 

een mooie dag, want vandaag gaan we Solid Edge CAM Pro installeren. Klein dingetje, 

zorg er wel even voor dat je Administrator rechten hebt.  

 

Vragen 
Als je na het lezen van de documentatie twijfels hebt over de procedure, neem dan 

contact op met Solid Edge Support van Enginia: 

Klantportaal: mijn.enginia.nl 

Telefoon:  085-4891717 

Mail:  support@enginia.nl  
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Stap 1 • Licentie genereren 
 

Om met Solid Edge CAM Pro te kunnen werken, is er een ugnx2007 licentie nodig (deze 

licentie werkt ook met Solid Edge 2022). Deze kun je aanmaken bij het Siemens Support 

Center aan de hand van onderstaande stappen. Heb je deze al? Ga dan door naar Stap 2 • 

Ophalen software. 

 

• Ga naar onderstaande website en log in met jouw Webkey Account. 

https://account.sw.siemens.com/en-US/licenses 

• Kies, na ingelogd te hebben, ‘Licenses by Site’, Selecteer de Solid Edge licentie en 

ga naar ‘licenses at this Site>’ 

 

• Maak de licentie zichtbaar door ‘Licenses Details’ open te klappen. Kies vervolgens 

voor ‘View License’ 

 

 

  

https://account.sw.siemens.com/en-US/licenses
https://account.sw.siemens.com/en-US/licenses
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• Kies ‘Passwords and License Files’ 

 

 

 

• Selecteer bij ‘Product’ ‘Unigraphics NX’. Kies voor ‘Version’ ‘2007’  

 

Door op Continue te klikken wordt de licentie gedownload.   
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Stap 2 • Ophalen software 
 

Op onderstaande website kun je de benodigde software downloaden. Plak deze link even 

in je browser, anders kom je mogelijk niet op het goede adres uit.  

https://support.sw.siemens.com/en-US/product/246738425/downloads 

 

• Selecteer de gewenste versie (1). Nu krijg je alle downloads te zien met betrekking 

tot die versie. Selecteer de Solid Edge 2022 Portfolio map (2).  

 
 

• Selecteer nu aan de linkerkant ‘CAMPro’ en vervolgens 

‘Solid_Edge_SECAMPro_2022_xxxx.zip’.  

 

  

https://support.sw.siemens.com/en-US/product/246738425/downloads
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Stap 3 • Installatie Solid Edge CAM Pro 
 

• Pak ‘Solid_Edge_SECAMPro_2022_xxxx.zip’ uit. 

• Installeer CAMPro door te dubbelklikken op 

‘Solid_Edge_SECAMPro_2022_xxxx.exe’. Dit bestand staat in de map ‘SECAMPro’. 

• Tijdens de stappen van de installatie komt het onderstaande scherm voorbij.  

• De gedownloade licentie uit stap 1 zou alvast geselecteerd kunnen worden (1), dit 

kan ook achteraf worden gedaan.  

• De installatielocatie van zowel Solid Edge CAM Pro (2) als de licentie server (3), 

kan eventueel gewijzigd worden.  

• Lees de License agreement (4) door en accepteer deze om de installatie te kunnen 

starten via ‘Install’ (5) 

• Als er al een License server is geïnstalleerd, dan is de installatie locatie voor de 

license server (3) en de optie om de licentie file te selecteren (1) uitgegrijsd.  
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• Tijdens de installatie zie je het volgende scherm. Klik, zodra de installatie is 

voltooid, op ‘Finish’ 

 

 
 

Stap 4 • Nieuwe licentie instellen 
 

Wanneer de licentie tijdens het installatieproces is ingesteld, is deze stap niet nodig. Je 

bent klaar met het installeren van Solid Edge CAM Pro! 

 

• Ga naar de installatiemap van de Licentie server. Als deze is geïnstalleerd op de 

standaard locatie is hij op de volgende locatie te vinden: C:\Program 

Files\Siemens\PLMLicenseServer 

• Kopieer de gedownloade licentie, ugnx2007.dat, naar deze map. 

• Open ‘lmtools.exe’ 

• Ga naar het tabblad ‘Config Services’ en browse hier naar de licentiefile. (1) Als je 

het bestand niet ziet, pas dan de extensie aan naar ‘.dat’. Sla de instellingen 

vervolgens op door op ‘Save Service’ (2) te klikken.  



 

Installatiehandleiding  
Solid Edge CAM Pro 2022 

   8 

 
 

• Ga naar het tabblad ‘Start/Stop/Reread’ en kies voor ‘Start server’ (1) gevolgd 

door ‘ReRead License File’ (2) 

 

 
 

• De licentie kan worden uitgelezen via het tabblad ‘Server Status’ via ‘Perform 

Status Enquiry’ 
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• Firewall instellingen: Om client computers toegang te geven tot de License server 

kan het zijn dat de Firewall van de server moet worden ingesteld. De volgende 

regels moeten aan de firewall, op de machine waar de License Server is 

geïnstalleerd, worden toegevoegd: 

• Lmgrd.exe → binnenkomende verbindingen toestaan  

• Esplmd.exe → binnenkomende verbindingen toestaan 

• Poort 28000 moet open staan. Deze staat in de License file en kan – indien 

nodig – worden aangepast. 

• De licentie is nu ingesteld en het installatieproces is afgerond. Solid Edge CAM Pro 

kan nu worden gestart. 
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