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1. Vraag een entitlement aan (HTML-bestand). Een entitlement bevat uw licen-

tie(s). Aanvragen van een nieuw entitlement is alleen mogelijk via:

administratie@construsoft.com.

2. Download en installeer de Tekla Structures License Administration Tool. 

Bedenk van te voren of u uw licentie(s) op een server of een werkstation wilt 

installeren.

Als de FlexNet server op een lokaal werkstation geïnstalleerd wordt, is er geen 

netwerkwerk verbinding nodig om Tekla Structures te starten maar de controle 

over de gebruikte licenties (zeker als er meerdere licenties in gebruik zijn) is 

minder. Bij installatie op een server computer hoeft er maar op één plek de 

licenties beheerd en onderhouden worden. Een netwerkverbinding is wel 

nodig om Tekla Structures te starten of er moet een licentie geleend worden 

om offline te werken.

3. Start de Tekla Structures License Administration Tool via Start > Pro-

gramma’s > Tekla Structures Licensing > Tekla Structures License 

Administration Tool (LAT). Klik op de knop Server informeren (Notify 

Server) zodat deze groen wordt.

4. Klik op Open en selecteer het entitlement (HTML bestand)

https://download.tekla.com/products/1/all-files?field_version_tid_selective=3395&field_service_release_tid_selective=All&field_package_reference_tid_selective=5
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5. Kies en activeer de gewenste module en het aantal licenties.

Na de installatie staat er bij de geactiveerde licenties een regel met het aantal 

licenties, voor welke module, voor welke Tekla Structures versie deze maxi-

maal te gebruiken is en tot wanneer de licentie geldig is.

6. Wanneer u op de Tekla Structures Licentie Server op meerdere werkstations 

binnen één netwerk installeert, is het aan te raden om het poortnummer van 

de licentieserver aan te passen zodat deze geen hinder van elkaar hebben. 

Pas hiervoor het bestand tekla.lic aan. Dit bestand staat in schijf:\TeklaStruc-

tures\License\Server op de PC waarop de Tekla Structures License Adminis-

tration Tool is geïnstalleerd. Open het bestand in een teksteditor (bijvoorbeeld 

Kladblok). Standaard staat hier de naam van de computer en het poortnum-

mer 27007. Vul hier voor een tweede computer poortnummer 27008 in, een 

derde computer 27009 enz.

7. De installatie vult zelf de computernaam in. Samen met het eventueel 

gewijzigde poortnummer wordt het server adres om Tekla Structures op te 

starten: 27007@COMPUTERNAAM.

8. Om Tekla Structures 12 en 13 met FlexNet te laten werken moeten de versies 

geschikt worden gemaakt om met FlexNet te kunnen werken.

Tekla Structures versies 12.0 12.1 en 13.0

• Vraag om de laatste Service Release (12.0 SR6 of 12.0.7, 12.1 

SR3 of 12.1.5, 13.0 SR 7 of 13.0.9) voor deze versies via ts-sup-

port@construsoft.com en installeer deze.

• Open het bestand user.bat (schijf:\TeklaStructures\12.x\bat\user), 

voeg helemaal onderaan het bestand een paar enters toe en voeg 

de volgende regel toe: 

set XS_LICENSE_SERVER_HOST=27007@COMPUTERNAAM

Tekla Structures versie 13.1

• Vraag om de laatste Service Release (13.1 SR3 of 13.1.9) voor 

deze versie via ts-support@construsoft.com en installeer deze.

• Open het bestand user.ini (schijf:\TeklaStruc-

tures\13.x\nt\bin\user.ini), voeg helemaal onderaan het bestand een 

paar enters toe en voeg de volgende regel toe: 

set XS_LICENSE_SERVER_HOST=27007@COMPUTERNAAM
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9. Tekla Structures kan nu gestart worden. Als de licentie server lokaal op het 

werkstation staat zal Tekla Structures direct starten. Indien de licentie server 

op een server computer staat verschijnt eerst de volgende melding:

Hier moet het licentie server adres worden opgegeven. Dat is dus 

27007@computernaam (naam van de computer waarop de licentie geac-

tiveerd is).

10. Maak een back-up van de geactiveerde licenties op de licentie server com-

puter. In het geval dat de computer in ongerede valt en opnieuw moet worden 

ingericht. Bijvoorbeeld als er opnieuw een besturingssysteem geïnstalleerd 

moet worden. Probeer altijd eerst de huidige licentie te deactiveren!!! De infor-

matie van uw geactiveerde entitlement wordt opgeslagen in de map:

C:\ProgramData\FlexNet (Windows 7 of Windows 8)

Dit gebeurt automatisch op het systeem waarop de Tekla Structures License 

Administration Tool draait en een licentie is geactiveerd.

Maak een back-up van de map FlexNet.

(Als de map niet zichtbaar is in de Verkenner: Ga naar Extra > Mapopties.... In 

het tabblad Weergave plaatst u een vinkje bij "Verborgen mappen en bestanden 

weergeven" in het gedeelte Geavanceerde instellingen).

11. Voorkom verlies van de licenties.

• Pas de datum van de computer waarop de LAT draait nooit aan! Als er 

hardware componenten van de computer vervangen worden, deac-

tiveer dan eerst de licenties in de LAT. 
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FlexNet: problemen oplossen

Probleem 50041. Het activeren van de licentie lukt niet.

Er kan geen verbinding gemaakt worden met de licentie server

Oorzaak Er kan geen verbinding gemaakt worden met de licentie activatie server van Tekla.

Oplossing • Controleer of er een snelle verbinding is met het internet. (ADSL of 

sneller)

• Zorg dat het programma een vrije doorgang heeft door de firewall. Dit 

kan zijn de Windows Firewall, een antivirus programma met firewall of 

een aparte firewall. Neem hiervoor, indien nodig, contact op met uw 

systeembeheerder. Het IP-adres waarmee verbinding gemaakt moet 

worden, kunt u vinden in de lat.ini

Probleem 101. Een entitlement kan niet worden geactiveerd.

Only deployed entitlement line item can be fulfilled

Oorzaak Het entitlement dat gebruikt wordt om te activeren is niet (meer) beschikbaar op de 

server van Tekla. Dit kan komen doordat er voor dit entitlement een vervangend 

entitlement is gemaakt. Het oude entitlement wordt dan uitgeschakeld en kan niet 

meer worden gebruikt. Het entitlement kan ook door een andere oorzaak geblok-

keerd zijn.

Oplossing Er is een nieuwer entitlement beschikbaar dan het entitlement dat deze melding 

veroorzaakt. Gebruik het nieuwe entitlement om te activeren. Indien nodig kan 

deze worden opgevraagd via administratie@construsoft.com. Voor overige vragen 

kunt u terecht bij de administratie van Construsoft.

Probleem Op meerdere werkstations in het netwerk kan Tekla Structures niet meer 

opslaan of opstarten.

Oorzaak In het geval dat er meerdere licentie servers, die hetzelfde poortnummer 

gebruiken (default is 27007), in één netwerk aanwezig zijn, kan het zijn dat bij 

werkzaamheden aan één van de licentie servers in het netwerk, andere licentie 

servers beïnvloed worden. Als één server in het netwerk wordt gestopt, geldt dit 

commando voor alle servers die op gelijke poortnummers draaien.

Oplossing Bij meerdere licentie servers in één netwerk, zorg er dan voor dat de poortnum-

mers voor elke server verschillend zijn gedefinieerd in het bestand tekla.lic. 

(bijvoorbeeld: 27007, 27008, 27009, enz.).
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Probleem 111. Het activeren van een licentie is mislukt en de volgende foutmelding 

wordt getoond:

"Unable to activate more licenses than you are entitled to." of “The activation is 

denied because….seat count”.

Volgens de Tekla Structures License Administration Tool zijn er echter nog vrije 

licenties beschikbaar.

Er kunnen niet meer licenties worden geactiveerd dan beschikbaar zijn

Oorzaak 1 De LAT kijkt alleen naar de computer waarop licenties zijn geactiveerd. Is het enti-

tlement op meerdere computers gebruikt om licenties te activeren, zal dat niet 

worden weergegeven.

Oplossing 1 Achterhaal op welke computers de licenties zijn geactiveerd en deactiveer er één. 

De vrijgekomen licentie is nu te activeren op uw werkstation of server. Om meerd-

ere licenties beheersbaar te houden, stel 1 persoon in als licentiebeheerder.

Oorzaak 2 U hebt geprobeerd een vernieuwde tijdelijke licentie of een permanente licentie te 

activeren zonder dat u de eerdere licentie hebt gedeactiveerd. Dit kan zijn een 

licentie voor een verlenging of opwaardering naar een volgende versie.

Oplossing 2 Deactiveer de bestaande tijdelijke licentie en activeer de daaropvolgende gekop-

pelde licentie.

Oorzaak 3 Het aantal activaties / de-activaties is gelimiteerd per maand. U kunt uw entitle-

ment volgende maand pas weer activeren.

Oplossing 3 Wachten tot de maand voorbij is. Lenen van een licentie is de manier en niet activ-

eren / deactiveren.

Probleem Tekla Structures kan pas na meerdere pogingen opgestart worden.

Oorzaak Tekla Structures heeft op het werkstation moeite om de licentie server te vinden.

Oplossing Zorg dat in het bestand tekla.lic op de licentie server computer een poortnummer 

en een server naam is gedefinieerd (zoals 27007 voor het poortnummer en voor 

de server naam de naam van de server computer of het IP adres). Start Tekla 

Structures op en geef het hele server adres op (bijv. 27007@server). Als Tekla 

Structures niet meer om een server adres vraagt tijdens het opstarten en Tekla 

Structures is wel opgestart, ga dan naar Extra > Wijzig Licentie Server en geef 

het volledige adres op.
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Probleem De licenties die op de server computer waren geactiveerd zijn weg.

Oorzaak De computer waarop de licentie server draait is in ongerede geraakt en is niet 

meer op te starten. Reparatie bestaat bijvoorbeeld uit het formatteren van een 

harde schijf en het opnieuw installeren van de besturingssoftware.

Oplossing Installeer de Tekla Structures License Administration Tool (LAT). Er zal geen 

geactiveerde licentie te zien zijn. Plaats de back-up van de licentie (zie stap 8 

FlexNet installeren) terug in de map. Start de LAT opnieuw. De licenties zullen nu 

weer zichtbaar zijn alleen er verschijnt een rode R bij de trust status.

Dit betekent dat de licentie uit een back-up komt. Tevens komt er een dialoog ven-

ster waarin gesteld wordt dat er problemen zijn met de licenties en of deze gerepa-

reerd moeten worden.

Klik hier op JA (Yes) en de LAT zal contact maken met de licentie server van 

Tekla. Een internet verbinding is dus noodzakelijk. Wordt de rode R groen dan kan 

de licentie weer gebruikt worden. Blijft de R rood, neem dan contact op met de 

helpdesk.

Probleem 50005. Na het updaten van de Tekla Structures License Administration Tool 

verschijnt bij het opstarten de volgende melding. De LAT is niet in te lezen.

Initialization op API failed

Oorzaak 1 De Tekla Structures License Administration Tool kan de geactiveerde licenties niet 

meer vinden.

Oplossing Installeer opnieuw de laatste versie van de Tekla Structures License Administra-

tion Tool. Na installatie moet de LAT weer opstarten en zijn de geactiveerde licen-

ties weer zichtbaar.

Oplossing De-installeer de licentie software. Verwijder de inhoud uit de map:

C:\ProgramData\FlexNet (Windows 7 of Windows 8)

Herïnstalleer de licentie software.

Oorzaak 2 Tijdens de (manuele) installatie van De License Administration Tool kan het 

voorkomen dat er routines niet goed zijn geïnitialiseerd. 

Oplossing De routines moeten handmatig worden geïnitialiseerd.

• Sluit de LAT.

• Voer de Opdrachtprompt as administrator. (Start > Alle programma’s 

> Bureau-accessoires > ga met de muis op Opdrachtpromp staan > 

rechter muisklik > Als administrator uitvoeren).

• Navigeer naar de Server map

• (bijvoorbeeld cd TeklaStructures\License\Server)

• Typ installanchorservice.exe

• Start de Tekla Structures Administration Tool weer.
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Probleem: Na installatie van de LAT en activeren van het entitlement kan Tekla Struc-

tures nog steeds niet opgestart worden. De LMTOOLS blijft ook melden dat 

er geen licentie server draait. 

Aanvullende informatie. Er is ooit of nog steeds een gekraakte versie van Auto-

CAD geïnstalleerd geweest op de computer.

Oorzaak De crack van AutoCAD heeft invloed op de licentiesoftware van Tekla. De licentie 

software die Tekla gebruikt is dezelfde als Autodesk. Ondanks dat de illegale ver-

sie van AutoCAD is verwijderd van de computer, blijft de crack wel draaien. Deze 

crack heeft wijzingen aangebracht op uw computer waarvan de Tekla licentie 

server last heeft.

Oplossing Kijk in het register van uw computer (Start > uitvoeren > Regedit). Ga naar 

HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > FLEXlm License Manager. Verwijder 

hier alle sleutels die verwijzen naar AutoCad. (Let wel op als er een legale versie 

van AutoCAD geïnstalleerd is). Neem bij onduidelijkheid contact op met de Con-

strusoft Helpdesk.

Probleem Na het inlezen van een entitlement laat de License Administration Tool laat 

geen te activeren regels zien in het veld Entitled licenses. 

Oorzaak Het entitlement (html-bestand) dat via mail is ontvangen is door de gebruikte fire-

wall veranderd. Het Tekla logo is uit het entitlement verwijderd.

Een goed entitlement:

Een fout/veranderd entitlement:

Oplossing Open het entitlement in Internet Explorer en controleer of het logo in het scherm 

staat. Is er geen Tekla logo zichtbaar, neem dan contact met de Construsoft Help-

desk.
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Probleem Tekla Structures kan geen vrije licentie vinden en komt met het volgende 

dialoogvenster:

Na klikken op Controleer licenties >>>  wordt aangegeven dat alle licenties in 

gebruik zijn, terwijl zeker is dat er nog licenties vrij moeten zijn.

Oorzaak De LMTOOLS maakt de vrijgekomen licenties niet beschikbaar.

Oplossing Open de LMTOOLS op de server/werkstation. Ga naar tabblad Start/Stop/

Reread. Stop de server en start deze weer. De licenties zijn nu weer beschikbaar.

Probleem Tekla Structures start niet als er een VPN verbinding open staat. De Tekla 

Structures License Administration Tool staat lokaal op de computer geïn-

stalleerd.

Oorzaak Door een bug in de software van Flexera (de software die de licenties op de com-

puter uitdeelt) kan het zijn dat Tekla Structures geen licentie kan vinden als er een 

VPN verbinding in gebruik is.

Oplossing Een workaround is:

1. Verbreek de VPN verbinding.

2. Controleer dat de Tekla Structures License Server draait.

3. Open de Tekla Structures License Borrow Tool.

4. In de Borrow from License Server dialoog, typ het locale server adres, bijvoor-

beeld: @localhost. Klik OK.

5. Selecteer de licentie die geactiveerd is op de computer. Leen de licentie intern 

voor minimaal 1 en maximaal 30 dagen.

6. Sluit de License Borrow Tool.

7. In de LMTOOLS tabblad Start/Stop/Reread, selecteer Force Server Shut-

down en klik op Stop Server.

8. Start de VPN verbinding weer op.

9. Start Tekla Structures.
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Probleem In de Tekla Structures License Administration Tool staan in plaats van 3 

groene ballen. Rode letters. Kan dit gerepareerd worden?

Oorzaak Rode H: De hardware configuratie is te veel veranderd.

Rode T: De tijd van de computer is aangepast. Zeker voor tijdelijke licenties is het 

niet toegestaan om de tijd aan te passen.

Rode R: Er is een licentie in de trusted storage. Bijv.: back-up teruggezet na een 

crash/herïnstallatie

Disabled: De licentie regel is rood en er staat een vink bij “disabled”

Oplossing: Rode H: De hardware configuratie is veel (bijv.: nieuw moederbord) veranderd. 

Licentie is niet te repareren. De hardware is niet veel veranderd (bijv.: nieuwe 

videokaart). Licentie is te repareren.

Rode T: Licentie is te repareren.

Rode R: Als de hardware niet is veranderd, valt de licentie te repareren.

Disabled: Niet te repareren, vraag een vervangingsentitlement aan via

administratie@construsoft.com.

Probleem Wat is de juiste manier om de Tekla Structures licentie server op een com-

puter te installeren waarop ook al een AutoCad licentie server staat?

Oplossing 1. Stop de AutoCAD server

2. Installeer de Tekla Structures License Server

3. Stop Tekla Structures License Server

4. Configureer de Tekla Structures License Server

- Set de poorten en hostname in het bestand tekla.lic

5. Start de AutoCAD License Server

6. Start Tekla Structures License Server 
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Om een licentie te lenen, moet de licentie server zo zijn aangepast dat deze van 

buiten af is te benaderen. Hiervoor moet het bestand tekla.lic worden aangepast. 

Zie hiervoor stap 5 en 6 in het hoofdstuk FleNet installatie.

A Op de computer waarop geleend gaat worden moet bekend zijn welke licenties er 

beschikbaar zijn. Hiervoor moet een identificatie bestand gegenereerd worden op 

de computer waarop de licentie server is geïnstalleerd.

Open op de licentie server computer de Tekla Structures License Administration 

Tool. Druk boven op “Export”. Er wordt nu een standard.tpi bestand gemaakt en 

op een door u gekozen plek op de computer gezet. Plaats dit bestand op het werk-

station, waarop geleend gaat worden, in de map C:\TeklaStructures\ver-

sie\nt\License. Na elke keer dat er op de licentie server computer in de Tekla 

Structures License Administration Tool een licentie wordt geactiveerd of gedeac-

tiveerd wordt, moet er een nieuw project-id bestand gemaakt worden.

B Open op het werkstation de Tekla Structures License Borrow Tool via Start > Pro-

gramma’s > Tekla Structures versie > Tools > Tekla Structures License Bor-

row Tool.

Het programma vraagt nu het server adres van de licentie server:

Leen van licentie server

Vul hier het adres in dat ook bij stap 7 ingevuld moet worden. (In de meeste gev-

allen is het adres al ingevuld).

Klik op OK en de Tekla Structures License Borrow Tool wordt nu geopend. Het bij 

stap 8 gemaakte bestand standard.tpi moet ingelezen worden. Klik op Open, nav-

igeer naar het bestand en open het bestand. In de bovenste helft van het dialoog 

venster zijn nu de licenties zichtbaar die op de licentie server geactiveerd zijn. Er is 

niet te zien of de licenties daadwerkelijk ook beschikbaar zijn. (Voorbeeld: 1 licen-

tie geactiveerd, Tekla Structures draait ergens op een werkstation met deze licen-

tie, de licentie is niet vrij en dus niet te lenen). Zorg ervoor dat er een licentie vrij is 

om te lenen.

Klik op de pull-down om een gewenste datum te selecteren tot wanneer de licentie 

geleend moet worden en druk op Borrow. De maximale leen periode is een 

maand of in het geval van een tijdelijke licentie tot wanneer de licentie verloopt.
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Hierna kan op het werkstation / laptop zonder verbinding met de licentie server 

met Tekla Structures gewerkt worden.

Na verloop van de leentermijn, vervalt de licentie automatisch weer terug naar de 

licentie server.

C Een licentie eerder terug geven kan door de Licentie Borrow Tool te openen:

Plaats een vinkje bij return en klik op Return.

Het is verstandig om ook geleende licenties waarvan de leentermijn is verlopen, 

terug te geven zodat de lijst niet vervuild raakt.
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FlexNet Lenen: problemen oplossen

Algemeen: Zorg er eerst voor dat u de laatste versie van de License Admin-

istration Tool en License Borrow Tool gebruikt. Deze kunt u downloaden van 

het Construsoft Extranet.

Probleem Bij het lenen verschijnt de volgende melding:

Er kan geen verbinding gemaakt worden met de licentie server

Oorzaak Er kan geen verbinding gemaakt worden van het werkstation naar de licentie 

server.

Oplossing Zorg dat op de licentie server de programma’s tekla.exe en lmgrd.exe doorgang 

vinden door de firewall.

Deze bestanden vindt u in de map: C:\Tekla Structures\License. Neem hiervoor 

indien nodig contact op met uw systeembeheerder.

Probleem Het lenen van de licentie is mislukt.

De licentie server heeft geen licenties die overeenkomen met dit verzoek

Oorzaak U hebt geprobeerd een licentie te lenen die niet op de licentie server is geac-

tiveerd. U vraagt bijvoorbeeld om een Viewer licentie terwijl er alleen een Steel 

Detailing licentie is geactiveerd.

Oplossing Vraag aan uw licentie beheerder het juiste product-id bestand (tpi-bestand, zie 

FlexNet Lenen stap A). Gebruik dit bestand om een licentie te lenen.
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Probleem Het lenen van de licentie is mislukt.

Het verzoek is niet geldig

Oorzaak U hebt geen toestemming voor het lenen van de licentie.

Oplossing Vraag uw licentieserverbeheerder om toestemming voor het lenen van de licentie 

of leen een andere licentie.

Probleem Het lenen van de licentie is mislukt.

Fout bij verzenden of ontvangen van data.

Oorzaak 1 Het optiebestand (tekla.opt) is in gebruik maar er wordt geen bijbehorend geëxpor-

teerd product-id bestand gebruikt voor het lenen van de licentie.

Het optiebestand tekla.opt kan worden gebruikt om bepaalde licenties voor ver-

schillende gebruikers wel of juist niet beschikbaar te maken.

Oplossing Vraag uw licentieserverbeheerder om u een geëxporteerd product-id bestand toe 

te sturen.

Oorzaak 2 Het product-id bestand (standard.tpi) dat voor het lenen wordt gebruikt is verou-

derd. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe licenties geactiveerd op de licentie server. De 

inhoud van het product-id bestand komt niet meer overeen met de geactiveerde 

licenties. Er valt ook geen leen datum te selecteren.

Oplossing Vraag uw licentieserverbeheerder om u een nieuw geëxporteerd product-id 

bestand toe te sturen.
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Probleem Een geleende licentie op een werkstation (bijvoorbeeld een laptop) wordt 

niet gevonden bij offline gebruik.

Oorzaak Tekla Structures zoekt per abuis naar een externe licentie server.

Oplossing 1 Definieer in het bestand tekla.lic op de licentie server niet het IP-adres maar de 

naam van de computer. Maak een nieuw product-id bestand en leen hiermee een 

licentie.

Oplossing 2 Geef bij het licentie server adres een incompleet IP-adres op van de server waar 

vanaf geleend is. Bijvoorbeeld

IP-adres server:192.168.0.22

Poortnummer ingesteld in het bestand tekla.lic: 27007

Licentie server adres wordt: 27007@192.168

Oplossing 3 Vul bij het server adres een astrisk (*) in.

Licentie server adres wordt: *

Probleem Geleende licenties zijn niet zichtbaar in de License Borrow Tool op het werk-

station, terwijl de License Administration Tool wel aangeeft dat er een licen-

tie geleend is.

Oorzaak De LAT en de LBT hebben een communicatie probleem.

Oplossing Zorg ervoor dat de LAT en de LBT van dezelfde versie zijn. Download de laatste 

versies van het Construsoft Extranet en installeer deze over de bestaande verou-

derde installatie. Maak vooraf een back-up van de bestanden tekla.lic en tekla.opt. 

Deze bestanden worden door de nieuwe installatie overschreven. De bestanden 

vindt u in de map: C:\Tekla Structures\versie\nt\License.

Probleem 50033. Het lenen van de licentie is mislukt.

De licentie server heeft geen of niet genoeg licenties om aan uw verzoek te vol-

doen.

Oorzaak 1 Er zijn geen beschikbare licenties uit te lenen. Alle licenties zijn in gebruik of uit-

geleend.

Oplossing Zorg dat er licenties beschikbaar komen of leen een andere licentie.

Oorzaak 2 In het bestand tekla.opt staat het woord INCLUDE.

Oplossing Vraag uw licentieserverbeheerder om het trefwoord INCLUDE in het optiebestand 

uit te schakelen, of voeg een dummygebruiker genaamd “ACTIVATED 

LICENSE(S)” toe aan de groep die een licentie mag lenen. Bijvoorbeeld;

Group steel “ACTIVATED LICENSE(S)” user1 user2 user3 user4
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Probleem Het lenen van de licentie is mislukt. Er wordt geprobeerd om een licentie 

voor bijvoorbeeld een maand te lenen.

Oorzaak De licentie die geleend moet gaan worden is een tijdelijke licentie. De verloop 

datum van deze licentie is eerder dan 1 maand.

Oplossing 1 Leen de licentie voor een kortere periode.

Oplossing 2 Vraag een nieuw entitlement aan. Deze kan worden opgevraagd via adminis-

tratie@construsoft.com. Activeer deze nieuwe licentie. Maak een nieuw export-

bestand (.tpi) uit de LAT. Leen nu de licentie met dit nieuwe tpi bestand.
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