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Node Locked licentie activeren 
Nieuwe licentie activeren/bestaande licentie wijzigen 

 

 
 

Een nieuw aangekochte node locked licentie is nog niet gekoppeld aan een systeem. De 

geleverde licentie is al wel tijdelijk bruikbaar. Dit geeft je als gebruiker de gelegenheid om 

de licentie te koppelen aan een systeem en de permanente licentie te genereren. Hoe je 

dit doet lees je in deze handleiding. Wanneer je later het gekoppelde systeem wilt 

wijzigen, dan doe je dat (met een extra stap) op dezelfde manier. Ook daarvoor kun je dus 

deze handleiding gebruiken. 

 

 

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

contact op met de Solid Edge Support van Enginia: 

Klantportaal:  mijn.enginia.nl 

Telefoon:  085-4891717 

Mail:  support@enginia.nl  

http://mijn.enginia.nl/
mailto:support@enginia.nl
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Stap 1 • Siemens Support Center  
 

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

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

•  Login met je Webkey Account: 

 

Heb je nog geen webkey account of is deze niet bij jou bekend? Gebruik de helpfile 

Webkey aanmaken.  

  

https://account.sw.siemens.com/en-US/licenses
https://enginia.nl/wp-content/uploads/Webkey-aanmaken.pdf
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Stap 2 • Licentie gegevens openen 
• Kies ‘Licenses by Site’, Selecteer de juiste licentie en ga naar ‘licenses at this Site>’ 

 

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

voor ‘View License’ 
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Stap 3 • Product activation 
 

Selecteer ‘Product Activation’. 

 

 
 

Stap 4 • Version selecteren 
 

Kies in het dropdown menu de gewenste versie (222.0 staat voor Solid Edge 2022, 110.0 

voor ST10) en klik op ‘Continue’.  

 

 
 

Je komt dan in een vergelijkbaar scherm als beschreven in de volgende stap. 
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Stap 5 • Create machine 
 

In deze schermafbeelding zijn vier unassigned licenses (1) te zien, deze zijn dus nog vrij 

om te koppelen aan een machine. Onderaan zie je een lijst met machines (2) en daaraan 

gekoppelde licenties. Ook zie je een machinenaam met een sterretje (3). Dit betekent dat 

deze machine (nog) geen gekoppelde licenties heeft.  

 

• Klik ‘Create New Machine’ wanneer jouw machine nog niet in deze lijst voorkomt.  
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• Geef een machine naam op. Zorg dat deze voor jezelf en eventuele collega’s 

herkenbaar is.  

  
 

• Om de SE-CID code te achterhalen start je de ‘Solid Edge License Utility’.  

Typ ‘License Utility’ in de zoekfunctie van het Windows startmenu, 

of klik op de Windows Startknop > Blader naar het programma 

‘Siemens Solid Edge 20xx’ > License Utility.  

Opmerking: Heb je Solid Edge nog niet geïnstalleerd dan is de ‘License Utility’ niet 

te vinden. Volg dan eerst de installatiehandleiding om Solid Edge te installeren. 

https://enginia.nl/support/helpfiles/helpfiles-solid-edge/  

• Kopieer nu de SE CID code vanuit de License Utility.  

 
 

https://enginia.nl/support/helpfiles/helpfiles-solid-edge/
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• Heb je de Machine Name en SE-CID ingevuld? Klik dan op ‘Create’ (1).  

• Klik vervolgens op ‘Assign Products’ (2) om een licentie aan deze machine te 

koppelen. (Als je je node locked licentie wilt wijzigen mag je dit overslaan en 

doorgaan naar Stap 6 • Remove products) 

 

Stap 6 • Remove products 
 

Sla deze stap over als je een nieuwe licentie aan het activeren bent. 

• Wanneer je een node locked licentie al eens gekoppeld hebt, maar nu wilt 

koppelen aan een andere machine moet de licentie eerst nog worden ontkoppeld. 

Onder het kopje ‘Unassigned licenses’ zul je de te koppelen licentie niet zien 

staan. Klik daarom op ‘Finish’. 
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• Selecteer de oude machine in de lijst. 

 

• Kies ‘Remove’ (1) om de licentie van de oude machine te ontkoppelen. Klik 

vervolgens op ‘Finish’ (2). 
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• Als de oude machine helemaal niet meer in gebruik is kun je deze machine ook uit 

het overzicht verwijderen om verwarring te voorkomen. Klik op ‘Remove’.  

 

 

Let op! Met het verwijderen van de machine uit dit overzicht is de licentie op de 

oude machine nog steeds te gebruiken. Zorg er dus voor dat je de licentie of de 

hele software van de oude machine verwijderd om overuse te voorkomen. 
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Stap 7 • Assign Products 
• Selecteer de nieuwe machine. 

 

• Kies een unassigned lisence die je aan de nieuw aangemaakte machine wilt 

koppelen en selecteer in die regel ‘Assign’ (1). Herhaal dit als er nog meer licenties 

aan de machine gekoppeld moeten worden. Klik vervolgens op ‘Finish’ (2).
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Stap 8 • Generate License File 
 

• Klik op ‘Generate License File’. 

 
 

 

• Er volgt een pop-up met instructies. Klik op OK. 

 

 
 

• De license file wordt nu gedownload, of er volgt een vraag of je het bestand wilt 

opslaan. (afhankelijk van de browserinstellingen) Bewaar het bestand op een voor 

jou handige plek.  
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Stap 9 • Complete activation 
 

Start de License Utility weer op. Typ ‘License Utility’ in de zoekfunctie van het Windows 

startmenu, of klik op de Windows Startknop > Blader naar het programma ‘Siemens Solid 

Edge 2021’ > License Utility. 

1. Selecteer ‘I have a License file’.  

2. Browse naar het opgeslagen bestand. 

3. Selecteer ‘OK’. 

 

Je krijgt de volgende melding. Het activatieproces is voltooid. Solid Edge kan nu worden 

opgestart.  
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