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Takebishi integreert Wibu-System licentiebeheer en 
beveiliging met OPC-Server communicatie middleware voor 
fabrieksautomatiseringtechnologie van Mitsubishi 
 
Hengelo – Takebishi, de in het Japanse Kyoto gevestigde distributeur 

en systeemintegrator van technologie van Mitsubishi Electric voor 

fabrieksautomatisering, heeft besloten het licentiebeheer- en 

beveiligingssysteem CodeMeter van Wibu-Systems te integreren met 

zijn middleware voor industriële communicatie. 

 

Takebishi vervangt hiermee  een reeks verschillende oplossingen van 

zowel eigen makelij als van andere partijen. Het licentiebeheer wordt  

geïmplementeerd in de vorm van hardware en software onder dezelfde 

technologische paraplu, aangeduid als DeviceXPlorer® OPC-Server 

Ver. 6. Het betreft een OPC-serversoftwaremodule die de 

connectiviteit met de diverse besturingssystemen op de fabrieksvloer 

regelt.   

 

Takebishi’s DeviceXPlorer OPC-Server speelt een vitale rol bij de 

ontwikkeling van systemen voor ’smart industry’, waarbinnen 

machinegereedschap, PLC’s en robots onderling interacteren en 

productiedata delen. De als middleware aangeduide software 

oplossing ondersteunt 200 verschillende PLC-merken en kan 

samenwerken met de gangbare SCADA en ERP/MES applicaties. 

Terwijl industrieel internet of thing (IIoT) en slimme fabrieken zorgen 

voor de wendbaarheid waarmee manufacturing-as-a-service en 

andere  nieuwe bedrijfsmodellen  zijn te realiseren, neemt de kans op 

cybercriminaliteit toe. Digitale voorzieningen tonen zich kwetsbaar voor 

misbruik met onder meer het ongeoorloofd gebruik van intellectuele 

eigendomsrechten. 
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Takebishi vertrouwde voorheen op een simple vorm van 

licentiebewaking via registratie van en controle op  serienummers, later 

gevolgd door een in eigen beheer ontwikkeld licentie algoritme in 

samenhang met een externe hardware gebaseerde 

beschermingstechnologie. Met het toenemen van de complexiteit van 

het licentiebeheer, ondervond Takebishi steeds meer problemen bij het 

invoeren van innoverende technologie voor het creëren van virtuele 

omgevingen en de ondersteuning van Docker, een veel gebruikte 

toepassing voor efficiente en veilige distributie van softwaremodules, 

verpakt in containers (microservices). 

 

Met CodeMeter volledig ingebed in de nieuwste versie van  

DeviceXPlorer OPC-Server,  beschermt Takebishi de communicatie 

middleware tegen ongeautoriseerd gebruik, inbraak en  diefstal van 

softwarecomponenten. Gelijktijdig verkrijgt men flexibiliteit in het 

toepassen van het licentieregistratie- en beheersysteem. Daarmee 

laten zich alle mogelijke vormen van het aanmaken en controleren van 

licenties realiseren. Bij de verschillende klanten in uiteenlopende 

industriële sectoren kan dat gaan om online of offline toepassingen, via 

software op locatie of vanuit de cloud en via hardware containers 

(dongles) of software containers vanwege het gemak online licenties 

over te dragen en te activeren. En dankzij de volledige ondersteuning 

van Docker, is  CodeMeter gemakkelijk in te passen in het 

afhandelsysteem voor fabrieksinformatie via OPC UA communicatie 

onder  Docker. 

 

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 

softwarelicentiebeheer. De brede reeks oplossingen van Wibu-

Systems bieden een oplossing voor het afschermen van alle vormen 

van digitale content, inclusief intellectueel eigendom en software 
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applicaties voor computer systemen, mobiele toepassingen, 

industriële automatiseringsoplossingen en cloud-diensten.  Wibu-

Systems BV is een zelfstandige onderneming, gevestigd aan de 

Welbergweg 19, 7556 PE in Hengelo en staat onder leiding van Marcel 

Hartgerink. Via zijn bedrijf Identi-Holding BV is hij tevens eigenaar van 

Wibu-Systems Ltd en de overige bedrijven, verantwoordelijk voor de 

activiteiten in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 

Portugal en Spanje,   

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

 

 

Takebishi, a Japan-based leader in FA solutions, has integrated Wibu-Systems’ CodeMeter 
technology into their Device XPlorer OPC Server and Device Gateway. 

About Wibu-Systems 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  
Phone +49 721 9317235 / +39 035 0667070 

daniela.previtali@wibu.com  
https://www.wibu.com/ 
 
Wibu-Systems, a privately held company founded by Oliver Winzenried and Marcellus Buchheit 
in 1989, is an innovative security technology leader in the global software licensing market. Wibu-
Systems’ comprehensive and award-winning solutions offer unique and internationally patented 
processes for protection, licensing and security of digital assets and know-how to software 
publishers and intelligent device manufacturers who distribute their applications through PC-, 
PLC, embedded-, mobile- and cloud-based models.  
 

       
 
Media graphic resources available at: https://www.wibu.com/photo-gallery.html. 
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