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1. Inleiding 
 

Scenario: 

 

Dit document beschrijft alléén hoe een floating (Teamcenter) licentie vervangen kan worden. 

In dit scenario blijft de Licentieserver zelf ongewijzigd (Hostname/poorten, Composite ID) 

 

Als ook de licentieserver op enige wijze veranderd wordt: neem dan contact op voor nadere 

instructies en overleg. 

 

Implicaties/downtime: 

 

Zeer beperkt, op voorwaarde dat er goed gecontroleerd wordt of het nieuwe licentiebestand 

geschikt is voor activering. Deze controlestappen worden hieronder beschreven. De downtime 

is daarna beperkt tot 1 à 2 minuten. 

2. Voorbereiding 

2.1 Verkrijg nieuwe licentie 

Download de licentie bij Siemens PLM Support (GTAC): 

 

1 Ga naar de License Management pagina: 

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application  

2 Log in met uw Siemens Account. 

3 Navigeer naar ‘Passwords and License Files’: 

 

 
 

https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
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4 Selecteer uw software: Teamcenter Unified: 

 
 

5 Kies de gewenste versie, meestal de hoogste en klik continue. Let op, de versienummers 

staan wellicht niet op volgorde in de lijst. 

 

2.2 Identificeer licentieserver en inloggegevens  

1 Open de nieuwe licentie en noteer de Hostname achter ‘SERVER’. 

2 Verkrijg inloggegevens van dat systeem om in te kunnen loggen. 

3. Uitvoering 
 

In de licentie staan enkele essentiële zaken voor de werking van de licentie, zie het groene 

kader in de afbeelding hieronder. Achter ‘SERVER’ staat de Hostname vermeld, daar waar de 

licentieservice draait en bij ‘VENDOR’ kan een vaste ‘retourpoort’ worden aangegeven. Beide 

regels zijn dus zijn uitermate belangrijk voor de werking van de licentie. Als hier in de oude 

licentie aanpassingen zijn gemaakt, zullen die ook moeten worden overgenomen naar de 

nieuwe licentie. 

 

Stap 1: Oude licentie bestand opzoeken 

Stap 2: Vergelijken van SERVER- en VENDOR-regels, zo nodig overnemen naar nieuwe licentie 

Stap 3: Nieuwe licentie koppelen in LMTools 

Stap 4: Controleer de werking van de nieuwe licentie 

 

3.1 Log in op het systeem en controleer huidige licentie 

De huidige licentie vind je door in te loggen op het systeem waar de licentieservice draait. 

Deze hostname staat ook vermeld in het nieuwe licentiebestand. In detail: 

 

1 Log in op het systeem 

2 Start vanuit het Start Menu: LMTools. Hiermee worden de licenties beheerd. 

3 Navigeer naar tabblad ‘Config Services’ en lees de locatie uit achter ‘Path to the license 

file’. Zie de afbeelding hieronder.  
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4 Open dit .lic/.dat bestand in een platte tekst editor. 

 

3.2 Vergelijken van SERVER- en VENDOR-regels 

Controleer/vergelijk Hostname, COMPOSITE en poortnummer(s). Deze moeten gelijk zijn in 

het oude en nieuwe bestand.  

 

1 Kopieer de SERVER- en VENDOR-regels naar het nieuwe licentiebestand. 

 

Het makkelijkste is om deze regels na controle over te nemen met kopiëren/plakken in een 

‘platte tekst editor’ zoals Notepad/Notepad++. Controleer hostname, composite en 

poortnummers. 

 

 
 

2 Sla de aangevulde nieuwe licentie op en indien nog niet gebeurd: plaats dit bestand op 

het doelsysteem. Maak zo nodig een backup van de huidige splmxx.lic. Deze zal 

overschreven worden na het aanwijzen van de nieuwe licentie. 
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3.3 Nieuwe licentie koppelen in LMTools 

1 Start LMtools op het systeem waar de licentieservice draait en navigeer naar tabblad 

‘Config Services’ 

2 Selecteer de juiste Service bij ‘Service Name’ indien er meerdere zijn. 

3 Klik op Browse achter ‘Path to the license file’ en wijs naar het zojuist gemaakte nieuwe 

bestand. 

4 Klik op ‘Save Service’ om de nieuwe instellingen op te slaan. Houdt LMTools open. 

 

 
 

Let op, de service draait nog niet met de nieuwe instellingen, volg daarom de volgende stap 

ook nauwkeurig! 

 

3.4 Licentieservice herstarten met nieuwe instellingen 

1 Ga naar tabblad ‘Start/Stop/Reread’ 

2 Volg de stappen als volgt: Stop (forced), Start, ReRead License File. 

 

Met het aanhouden van bovenstaande volgorde hebben wij de beste ervaringen. 
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3.5 Controleer de werking van de nieuwe licentie  

1 Ga in LMTools naar het tabblad ‘Server Status’  

2 Klik op ‘Perform Status Enquiry’. De license server zou ‘UP’ moeten zijn en de 

features zichtbaar. 
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Optioneel: start Teamcenter en log in. 

 

3.4 Overige Documentatie 

De laatste versie van de Siemens PLM Licensing Server, als ook een uitgebreide 

gebruikershandleiding zijn te vinden op de volgende pagina (Siemens Account benodigd):  

Downloads (siemens.com) 

 

Komt u er toch niet uit? Enginia (PLM) Support helpt u graag verder als u er niet uitkomt.  

U vindt ons op www.enginia.nl/support en 085 - 489 1717 

 

https://support.sw.siemens.com/en-US/product/286073425/downloads
http://www.enginia.nl/support


 

Teamcenter floating licentie vervangen.docx   

 


