
Per jaar rollen wereldwijd letterlijk 1,2 miljard 
autobanden van de productieband. Daarvan is 
20 procent gemaakt met een machine van het 
Nederlandse bedrijf VMI. Als een onontdekte 
parel floreert het bedrijf  te midden van de 
vaderlandse maakindustrie. Expertise en kennis 
vormen het  onmisbare intellectueel kapitaal 
van de industriële sector. Bij VMI koesteren ze 
hun uitvinding, waaronder de software voor 
het aansturen van de machines. Het resultaat 
van de programmeerinspanningen willen ze 
niet laten stelen door een concurrent. VMI deed 

een beroep op Rockwell,  toeleverancier van 
industriële computers. Zij kwamen samen met 
Wibu-Systems tot een beveiligingsoplossing, 
geschikt voor de fabrieksomgeving.  Het Code-
Meter product van Wibu omvat toegangsleutels 
in de vorm van hardware (dongles) en software, 
plus een systeem voor het registreren van beide 
componenten.  Hierin legt de sleutelbeheerder 
bij VMI vast  welke servicemonteur wanneer en 
voor hoe lang  toegang krijgt tot welk deel  
van de besturingsprogrammatuur van de  
bandenmachine. 

”Wachtwoorden ook al zijn ze tijdelijk, blijken in 
de praktijk te onveilig. De combinatie van een 
versleutelde code en een fysieke sleutel, de  
dongle, maakt het kwaadwilligen heel lastig  
om in te breken en behoedt argeloze 
medewerkers voor het ongewenste verlies  
van hun toegangssleutel”, aldus Marcel  
Hartgerink, directeur Wibu-Systems Benelux.

De Wibu-oplossing leent zich ook goed om de 
licentierechten voor software veilig te stellen. 
Wie niet betaalt, krijgt geen toegangsleutel 

meer.  Op die manier autoriseert Plaxis uit Delft 
het wereldwijde gebruik van haar software voor 
het maken van ontwerpmodellen bij omvangrijke 
grondverzetprojecten.  Het Productschap VIS 
verstrekt een Wibu dongle aan zeevissers die 
hun vangsten moeten registreren in een zwaar 
beveiligde, door de EU verplichte elektronische 
administratie. Zonder dongle, maar met  
Wibu-software in combinatie met biometrische 
registratie op de stemcomputers, zorgde  
GenKey uit Eindhoven ervoor dat de  
verkiezingen in Ghana eerlijk verliepen. ■
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