Installatie Procedure Femap
STAND ALONE & FLOATING LICENTIE
Mocht u niet weten wat voor type licentie u heeft, neem dan contact met ons op voordat u aan
de installatie begint.
Deze handleiding kan ook gebruikt worden voor de installatie van Femap vanaf versie 11.4.

Belangrijk:
-

Lees eerst DVD:\FEMAPv114_ML\pdf\network.pdf (dit i.v.m. ondersteunde OS, hardware, enz.)
Voor alle installatie handelingen moet u ingelogd zijn met ‘administrator’ rechten.
Als u na het lezen van de documentatie twijfels heeft over de procedure of over de geschiktheid
van uw huidige hardware configuratie, neem dan eerst contact op met Femap Support van
Enginia:
Telefoon: 085-489 17 17
support@enginia.nl

Voor een gedetailleerd overzicht en uitleg van alle wijzigingen in Femap biedt Enginia update trainingen
aan op meerdere locatie in het land. In het geval u meerdere versies overslaat dan kunnen wij onze
training in overleg hierop aanpassen. Neem voor de mogelijkheden contact op met
software@enginia.nl of bel 015-380 75 00

Stap 1 – Bepaling licentie vorm
Er zijn twee vormen van licenties voor Femap, de Node-locked (ook wel Stand Alone
genoemd) licentie en de Floating licentie.

Node-locked (Stand Alone)
De meeste gebruikelijke licentievorm is Node-locked en werkt met een usb dongle.
De dongle moet in het systeem zitten op een actieve usb poort. De software kan op meerdere
systemen geïnstalleerd zijn, maar Femap zal alleen werken als de dongle in het betreffende
systeem zit.
Kies bij de installatie van de Femap software voor Nodelocked Dongle.

Floating
De Femap licentie bestaat uit een license file die op een license server wordt geplaatst. De
Client (systeem waarop Femap is geïnstalleerd) staat in contact de licentie server en de licentie
server bepaald of de client een licentie krijgt.
Kies bij de installatie van de Femap software voor Network Client - FLEXlm.
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Stap 2 – Installatie software
U dient nieuwe versies zelf te downloaden van support.ugs.com. Er dient ingelogd te worden
met uw (bedrijfs) webkey. Bij aanschaf van Femap heeft u van ons een DVD gekregen met de
software.
Een nieuwe Femap versie kan naast een bestaande versie geïnstalleerd worden. Modellen die
eenmaal opgeslagen zijn in de nieuwe versie kunnen niet meer geopend worden in de oude
versie.

Installatie procedure:
Start de installatie door het uitvoeren van SETUP.exe in de installatie directory.
Stel de “Destination Folder” in op een locale schijf waar u alle rechten toe heeft.

Kies de gewenste features in het nu volgende menu:
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•

•
•

De “Thermal and Flow Solvers” en “Structural Analysis Toolkit” zijn vanaf versie 11.4 in
een apart installatie bestand ondergebracht. Deze software kunt u alleen gebruiken als
u hier ook een aparte licentie voor heeft aangeschaft.
De “FLEXlm license Manager” hoeft alleen te installeren wanneer u een Floating License
heeft en dit systeem ook als License server wilt gebruiken.
De optie “VisQ” werkt alleen in combinatie met een NX Nastran Enterprise licentie.

Klik op Next. Kies de juiste licentie optie.
Klik opnieuw op next om de installatie te starten.
Aan het eind van de installatie wordt u nog gevraagd om een Scratch Directory op te geven.
Kies hiervoor bij voorkeur een locale schijf waar u direct toegang toe hebt. Dit achteraf op elk
moment ook weer gewijzigd worden.
Dit is de basis installatie. Voor meer informatie kunt u in de installatie directory van Femap,
subdirectory ‘pdf’, de handleiding Network.pdf doornemen.
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Stap 3 – Floating: Installeren van de License Manager
U kunt deze stap overslaan wanneer u een Node-locked installatie uitvoert.
Voer de installatie uit met administrator rechten op de computer die als License server moet
gaan dienen. De installatie wordt uitgevoerd als bij stap 2, maar nu wordt alleen de “FLEXlm
License Manager” aangevinkt.
Volg de stappen in het installatie script. Ga naar stap 4, paragraaf “Floating” om de licentie in
te stellen.
Dit is de basis uitleg van de floating installatie. Voor meer informatie kunt u in de installatie
directory van Femap, subdirectory ‘pdf’, de handleiding Network.pdf doornemen.
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Stap 4– Instellen van de licentie:
Nodelocked: Updaten van de Dongle
Elke ‘grootte versie’ van Femap vereist een update van de dongle.
Voorbeeld: Femap v11.2.1 wordt vervangen door v11.2.2, er is geen update van de dongle
nodig. Bij v 11.3 is er wel weer een update van de Dongle nodig.
U kunt zelf de dongle updaten door met uw webkey in te loggen bij GTAC.
Ga naar:
https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
Log in met uw Webkey en het volgende scherm verschijnt:

Zorg dat de juiste sold-to actief is indien er meerdere soldto’s zijn gekoppeld aan de webkey.
Ga naarPasswords and License files:
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Kies het product en de versie waarvoor je een licentie code wilt genereren. Het LM Host or
Dongle ID staat op de dongle maar ook in bijvoorbeeld de oude license file.

Floating:
Ga naar:
https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
Zorg dat de juiste sold-to actief is indien er meerdere soldto’s zijn gekoppeld aan de webkey.
Ga naar Passwords and License files.
Kies het product en de versie waarvoor je een licentie code wilt genereren.
Geef het LM Host ID op, meestal is de servernaam van de license server of het MAC adres van
de license server.
Vervolgens kunt u de license file downloaden en op de license server plaatsen.
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Stap 4 – Deïnstallatie oude versie
De-installeer Femap door in windows naar ‘Install Programs and Features’ of Control Panel te
gaan, of start de Setup.exe opnieuw. Kies voor Remove en accepteer onderstaande melding.

In de installatie directory blijven een aantal bestanden staan, waaronder FEMAP.INI. Dit
bestand bevat een aantal gangbare instellingen die u mogelijk heeft gewijzigd tijdens het
werken met Femap. Dit bestand kan dan ook hergebruikt worden voor de nieuwe Femap
versie. Wanneer u geen instellingen wilt hergebruiken kunt u de oude directory compleet
verwijderen.

De installatie is nu voltooid.
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