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CodeMeter Technologie beschermt intellectueel eigendom en maakt 
innovatieve verkoopmodellen mogelijk  
 
PROCENTEC stuwt beveiliging van industriële netwerken 
naar een hoger niveau 
 
Hengelo – Wibu-Systems, toonaangevend op het gebied van het 
aanmaken en beheren van beveiligde softwarelicenties, heeft 
CodeMeter-technologie ingezet bij het stimuleren van de 
innovatie bij het Nederlandse PROCENTEC, dat onderdeel 
uitmaakt van de wereldwijd opererende HMS Group. 
 

PROCENTEC legt zich toe op de ontwikkeling van apparaten en 

systemen voor het bewaken van bedrijfsnetwerken binnen de 

productiesector. PROCENTEC vormt een begrip in de industriële 

automatisering met netwerkcomponenten, voorzien van faciliteiten 

voor geïntegreerde bewaking en beheer op afstand van netwerken, 

gebaseerd op de standaard protocollen PROFIBUS, PROFINET, 

Industrial Ethernet en Ethernet/IP. De in de diverse oplossingen 

ondergebrachte technologische kennis vertegenwoordigt een 

onschatbare waarde. Om die reden zocht men naar een goede 

bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. Met de 

aanvankelijk gebruikte voorzieningen bleek de borging onvoldoende. 

Aan Wibu-Systems werd advies gevraagd over de wijze waarop met 

de CodeMeter-technologie de licentiebeveiliging op een hoger niveau 

was te brengen.  

 

Slimme fabrieken, gebaseerd op de Industrie 4.0 principes, vertrouwen 

op omvangrijke communicatienetwerken, gebouwd met met 

geavanceerde hardware en software voor het geleiden van de data die 

de productieprocessen bewaken en aansturen. De 

monitoringhardware en intelligente softwareoplossingen van 

PROCENTEC met  voorspellende diagnosefaciliteiten zorgen ervoor 

dat industriële netwerken werken volgens een hoog stabiliteits- en 
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betrouwbaarheidsniveau. In een omgeving waarin elke minuut 

downtime onmiddellijk resulteert in financiële verliezen, vormt het 

bewaken van de gezondheid, betrouwbaarheid en veiligheid van een 

complexe automatiseringsomgeving een grote uitdaging voor de 

operators en managers in zowel de discrete productie als in de 

procesindustrie. 

 

Onder invloed van een in hoog tempo evoluerende Industrie 4.0-

productieomgeving, zag PROCENTEC zich genoodzaakt het 

bestaande licentie- en beschermingssysteem op te waarderen. De 

CodeMeter technologie van Wibu-Systems wordt gebruikt door 

wereldwijde software-uitgevers en fabrikanten van intelligente 

apparaten om zich enerzijds te beschermen tegen cyberbedreigingen 

en anderzijds om creatieve licentiestrategieën te benutten voor het 

genereren van inkomsten. De aangepaste oplossing voor 

PROCENTEC is gebouwd rond een kern van soft-licenties – 

CmActLicenses – en de Datacenter-editie van CodeMeter License 

Central, een databasegestuurde oplossing voor licentie- en 

rechtenbeheer voor het creëren, leveren en beheren van licenties, 

ondergebracht in een veilige en betrouwbare omgeving van een 

gedeelde server in het datacenter van Wibu-Systems. 

 

De op maat gemaakte CodeMeter-oplossing geeft PROCENTEC 

superieure IP-bescherming in de hele supply chain, zonder afbreuk te 

doen aan de effectiviteit van de sabotagewerende oplossing. 

Bovendien openen de veelzijdige ingebouwde licentie-opties van 

CodeMeter de deuren naar innovatie van bedrijfsstrategieën en de 

introductie van nieuwe verkoopmodellen, waardoor PROCENTEC kan 

uitblinken in de snel veranderende, competitieve industriële 

automatiseringsmarkt. 
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Matthew Dulcey, CTO van PROCENTEC, deelt zijn enthousiaste 

mening over de behaalde resultaten: “We zien niet graag dat de kennis 

en ervaring die we in softwareontwikkeling steken door andere partijen 

wordt misbruikt. Aanvankelijk waren we op zoek naar uitsluitend een 

sterkere methode voor het beschermen van onze software tegen 

inbraak en ongeoorloofd gebruik. Door enkele basistesten uit te 

voeren, kwamen we erachter dat CodeMeter van Wibu-Systems meer 

biedt dan alleen de minimale bescherming van de broncode die we 

eerder toepasten. Daarnaast denken we aan de introductie van een 

licentiebeheersysteem waarmee we klanten alleen factureren voor de 

modules die ze hebben gebruikt uit een bundel aangekochte 

softwarelicenties.  Wibu-Systems biedt die mogelijkheid; ons 

oorspronkelijke licentiesysteem niet.” 

 

Marcel Hartgerink, General Manager van WIBU-SYSTEMS BV, voegt 

toe: “CodeMeter brengt een nieuwe klasse van bescherming voor 

PROCENTEC’s intellectuele eigendom. Het gebruiksgemak en de 

natuurlijke flexibiliteit van CmActLicenses maken het een efficiënte en 

compacte oplossing voor de klanten van PROCENTEC, aangezien alle 

licentiebeheerfunctionaliteit op de achtergrond kan plaatsvinden. Met 

de ingebouwde licentie-opties van CodeMeter die een overvloed aan 

conventionele en innovatieve modellen mogelijk maakt, kan 

PROCENTEC ook nieuwe keuzes voor zijn klanten introduceren. 

Varianten met proef-, demo- en huurconcepten zijn nu direct 

leverbaar.” 
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PROCENTEC oplossingen voor bewaking en het verhelpen van storingen bij vitale 
communicatienetwerken, beveiligd en winstgevend dankzij Wibu-Systems 
CodeMeter technologie 
 

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 

applicaties voor computer systemen, mobiele toepassingen, 

industriële automatiseringsoplossingen en cloud-diensten.  WIBU-

SYSTEMS BV is een zelfstandige onderneming, gevestigd aan de 

Hazenweg 80, 7556 BM 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   
  
 

http://www.wibu-systems.nl/
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Meer beeldmateriaal is te vinden op: https://www.wibu.com/photo-gallery.html. 
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