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Licentiebeheer rond SAP-modules gestroomlijnd via koppeling met CodeMeter   
 

   
 
Karlsruhe, Duitsland,  juli 2015 –  Het gebruik van SAP gebaseer-
de applicaties is voortaan te beveiligen en  te licentiëren  via het 
CodeMeter  systeem voor softwarebescherming van Wibu 
Systems.  De koppeling met de SAP technologie is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking  Informatics Holding. Dit 
Oostenrijkse bedrijf levert diensten en producten voor  licentie-
beheer  van SAP-modules in branchegerichte oplossingen van 
bijvoorbeeld machinebouwers of software-ontwikkelaars (ISV’s).  

Als marktleider in generieke software voor alle aspecten binnen de 
bedrijfsvoering heeft SAP een omvangrijk ecosysteem opgebouwd 
van markpartijen die eigen specifieke deeloplossingen ontwikkelen 
rondom  de SAP ERP-kern. Deze ISV’s  gebruiken dikwijls SAP ook 
voor hun eigen administratieve toepassingen. Het beheer van de 
gebruiksrechten voor de SAP-programmatuur vereist goed inzicht in 
de rechten en verplichtingen, verbonden aan de licenties.  Licentie-
management is dus complex  in het geval dat  software zowel  voor 
eigen doeleinden wordt ingezet,  maar ook deels wordt doorgeleverd 
in een dienstverlening   aan derden.   

De koppeling aan de CodeMeter License Central Internet Edition 
maakt van het licentiebeheer een gestroomlijnd proces. De licentie 
wordt aangemaakt in License Central. Van daaruit gaat een SAP  
activeringscode via e-mail of een afleverbon naar de eindgebruiker.  
Die activeert de licentie via een licentieportaal of een activering 
wizard in de aangeschafte software.  

Bij activering van  aanvullende software verzendt CodeMeter License 
Central automatisch een rapport naar SAP en creëert daarmee een 
waardevol bestand met licentieafspraken, data rapportages en analy-
ses.  

De samenwerking met Informatics komt voort uit onze gemeenschap-
pelijke doelstellingen, terwijl we elk onze eigen expertise meebren-
gen.  Daardoor waren we in staat om in het afgelopen najaar  demo-
systemen te tonen.  Als en gecertificeerd partner van SAP leverde 
Informatics de professionele kennis van de SAP omgeving waardoor 
we CodeMeter technologie met SAP software hebben kunnen combi-
neren, zo verklaart Oliver Winzenried, CEO en oprichter van 
Wibu-Systems.
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Als marktleider in generieke software voor alle aspecten binnen de 
bedrijfsvoering heeft SAP een omvangrijk ecosysteem opgebouwd 
van markpartijen die eigen specifieke deeloplossingen ontwikkelen 
rondom  de SAP ERP-kern. Deze ISV’s  gebruiken dikwijls SAP ook 
voor hun eigen administratieve toepassingen. Het beheer van de 
gebruiksrechten voor de SAP-programmatuur vereist goed inzicht in 
de rechten en verplichtingen, verbonden aan de licenties.  Licentie-
management is dus complex  in het geval dat  software zowel  voor 
eigen doeleinden wordt ingezet,  maar ook deels wordt doorgeleverd 
in een dienstverlening   aan derden.   

Wij zijn dankbaar dat we deze pasklare oplossing aan ons produc-
tenpallet hebben kunnen toevoegen.  Deze voorziening leidt tot 
kosteneffectieve en soepele implementaties met vereenvoudigde 
back office procedures. ISV profiteren daar direct van.  Voor wie 
begeleiding nodig heeft, hebben we een training- en adviesgroep 
klaar staan die helpt bij het aan elkaar koppelen van productie- en 
verrekkingmodules, aldus Henry Ritzlmayr, CTO bij Informatics.
Informatics en Wibu-Systems  zijn voornemens een volledig generie-
ke variant van deze licentiebeheer oplossing te ontwikkelen , waar-
door gebruikers nog sneller SAP modules kunnen implementeren.         

Over Wibu-Systems

WIBU-SYSTEMS AG (WIBU®) met het hoofdkantoor in het Duitse 
Karlsruhe , is in 1989 opgericht door  Oliver Winzenried en Marcellus 
Buchheit. De onderneming is een innovatieve marktleider op het 
gebied van beveiligingstechnologie voor mondiaal softwarelicentie-
beheer. 

De brede reeks oplossingen van Wibu-Systems bieden een oplos-
sing voor het afschermen van alle vormen van digitale content, 
inclusief intellectueel kapitaal en software applicaties voor computer 
systemen, mobiele toepassingen, industriële automatiseringsoplos-
singen en cloud-diensten.

 Wibu-Systems Benelux is gevestigd in Hengelo  en staat onder 
leiding van Marcel Hartgerink.

Voor meer informatie: www.wibu-systems.nl, tel.: 074 7501495
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