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Bodem bij Panama kanaalproject in kaart
gebracht met goed beveiligde software uit
Delft
Hengelo, juni 2016 – De opening van het vernieuwde Panama heeft mede plaats kunnen vinden
dankzijde software van het bedrijf Plaxis. Die leverde aan één van de partijen in het Panama
projectconsortium, het Luxemburgse bagger- en maritieme aannemingsbedrijf Jan De Nul
Group, de software waarmee de voor het project noodzakelijk geofysische analyses en
modellen zijn gemaakt. Het beveiligingssysteem van Wibu-Systems zorgt ervoor dat Plaxis die
unieke kennis te gelde kan maken.
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Plaxis is ruim 20 jaar geleden ontstaan als spin- off van de Technische Universiteit Delft. Het
bedrijf slaagde er in de theoretische kennis van geofysica, gecombineerd met eindige
elementen rekenformules te vatten in software. Daarmee krijgen geotechnische professionals
de gereedschappen aangereikt om het gedrag van grondlagen te bestuderen, berekeningen uit
te voeren en modellen te ontwikkelen.
Die software vertegenwoordigt een unieke kennis van materiaalmodellen en grond mechanische
karakteristieken. Plaxis doet weliswaar wereldwijd veel aan kennisoverdracht, maar wil wel als
commerciële organisatie het intellectuele kapitaal te gelde maken. ”Nadat we zijn overgestapt
naar beveiliging van de software met technologie van Wibu-Systems, merken we weinig van
software piraterij”, vertelt Erwin Beernink, Manager Marketing & Sales van Plaxis.
Van het overgrote deel van de programmacode weet men in Delft wat klanten ermee doen.
Partijen die in hun toepassingen toch de grenzen van de mogelijkheden van de
licentievoorwaarden overschrijden, krijgen te maken met een beveiligingssysteem, aangebracht
met behulp van de Wibu-Systems producten Protection Suite, CodeMeter API en CodeMeter
dongel.
Met Protection Suite laat een complete set van programmacode zich in zijn geheel versleutelen
en integreren meteen licentieregistratie (CodeMeter License Central). Gecombineerd met de

en integreren meteen licentieregistratie (CodeMeter License Central). Gecombineerd met de
CodeMeter API is daaraan specifieke functionaliteit toegevoegd. De encryptie gaat tot op het
niveau van de ‘executable’ code, waardoor ’reverse engineering’ (herleiden van code naar
functiestappen) onmogelijk is. De Plaxis software start alleen op wanneer de gebruiker daartoe
is geautoriseerd via de sleutel, oftewel de CodeMeter dongel, gestoken in één van de usbingangen van de Windows computer waarop Plaxis draait. Klanten die meer GEO-specialisten
gelijktijdig de software willen laten gebruiken, beschikken over een sleutel die ’concurrent
users’ via een netwerk of een gevirtualiseerde server toestaat.
Alle dongels ondergaan een met de licentierechten gerelateerd activeringsproces in het Plaxis
kantoor te Delft. Daartoe is CodeMeter License Central via een API-connectie nauw verbonden
met Salesforce, het CRM systeem waarin alle Plaxis klantenzijn ondergebracht. Bestaande
klanten die meer functionaliteit willen en dus hun rechten willen uitbreiden, specificeren hun
aanvraag per mail en ontvangen een daarop afgestemde offerte. Na betaling wordt er een ticket
aangemaakt die de afnemer via Plaxis Connect downloadt. Daarin zit een bestandje met de
update informatie voor zijn Wibu-Systems dongel(s). Vanaf dat moment zal die dus het gebruik
toestaan van de extra functionaliteit die de klant heeft aangeschaft.
Plaxis telt 15.000 licentiehouders, maar heeft vanwege de vele netwerkgebruikers en klanten
met “concurrent user” faciliteitenwereldwijd ongeveer 5.000 dongels uitstaan. Het merendeel
buiten Nederland, want daar komt de omzet voor 95 procent vandaan. De onderneming uit Delft
telt een nog steeds groeiend aantal afnemers in de mijnbouw, de olie- en gas industrie en de
offshore energie opwekking. Daarnaast wordt hun kennis en software ingezet bij omvangrijke
infrastructurele projecten, zoals de recente uitbreidingen van het Suezkanaal, alsmede de
aanleg van de tunnels tussen Hong Kong en het Chinese vasteland.
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 kapitaal en software applicaties voor
computer systemen, mobiele toepassingen, industriële automatiseringsoplossingen en clouddiensten. 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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Trends & Trade kiest voor flexibel databeheer met Beeyond

Abacus B.V.

PC Bedienpost software voor Microsoft Lync & Skype for Busin..

Pridis B.V.

Nedschroef kiest voor Axios Systems om Service Management te..

Axios Systems

Datacenter leverancier Minkels en ICTroom sluiten channel pa..

Minkels B.V.

Talend Files Registration Statement for Proposed Initial Pub..

Talend

Veeam benoemt William Largent tot CEO; Peter McKay wordt Pre..

Veeam Software

Red Hat biedt container-native persistent storage voor Linux..

Red Hat, Inc.

Dimension Data en A.S.O. onthullen next-generation digitale..

Dimension Data Ne..

Xerox verbetert prestaties van organisaties in customer care..

Xerox

Red Hat ontketent de kracht van Linux-containers met het mee..

Red Hat, Inc.

Nederland ICT wil digitalisering op politieke agenda

Nederland ICT

Juniper Networks introduceert Cloud-Enabled Branch voor het..

Juniper Networks

Kinderen op social media: liegen over hun leeftijd, delen hu..

Kaspersky Lab Ben..

Juniper Networks breidt de reikwijdte van zijn OpenLab-progr..

Juniper Networks

Nieuwe Norton WiFi Privacy-app beschermt persoonlijke inform..

Norton by Symante..

Bodem bij Panama kanaalproject in kaart gebracht met goed be..

WIBU-SYSTEMS BV

Info Technology Supply Ltd (ITS) acquires Service2sales

Service2Sales

Dinsdag 28 juni (eergisteren)
Een datacenter bouwen in nog geen 30 minuten

Fastbyte ICT-Solu..

Nieuwe website Tadicom Nederland BV

Tadicom Nederland..

Workday bereikt hoogste en meest verreikende positie in Gart..

Workday

Infor breidt retail business in Europa uit

Infor

EFI benoemt Xtandit tot Fiery Platinum Partner 2016

Xtandit

Intratuin optimaliseert artikelbeheer met FlowFabric

FlowFabric B.V.

XRC SERVICES ZIET GROEI IN ONLINE BESTELLINGEN

XRC services Grou..

Xando stapt in papierloos vergaderen

Decos Information..

Gartner bestempelt OutSystems als visionair

OutSystems Benelu..

PSA en TomTom werken samen om waardetoevoegende fleet

TomTom

manage..
Red Hat komt met JBoss EAP 7, een basis voor hybride cloudap..

Red Hat, Inc.

Deloitte België en Snow Software introduceren end-to-end sof..

Snow Software Ben..

LeaseWeb versnelt de levering van de infrastructuur met NetA..

NetApp The Nether..

De winnaars van de 2016 European CIO of the Year zijn bekend

Cegeka

Bijna driekwart van Nederlandse reizigers verkiest online ve..

Kaspersky Lab Ben..

Groot-Brittannië door Brexit mogelijk minder populair voor w..

Indeed Netherland..

Consumenten kopen smartphone vaker in winkel in Q1 2016

Telecompaper

Partnerovereenkomst bevestigt samenwerking Centric en Safewh..

Centric

Maandag 27 juni (-3 d)
Multi Media Contact Center Software voor Lync / Skype for Bu..

SoftApp-distribut..

BlackIP Distribution start met de distributie van IgniteNet..

BlackIP BV

Balance kiest voor Microsoft Dynamics CRM, Assistance PSA en..

Pylades

Talend komt met nieuw Data Fabric platform voor grootschalig..

Talend

Veeam uitgeroepen als ‘Rising Star’ tijdens Global Technolog..

Veeam Software

'Warehousedrone' Eyesee van REFLEX WMS wint Innovation Award..

AEPEX Business Co..

Custom Connect stelt Arno Diepeveen aan als CCO

Custom Connect

Online onderzoek van AEB: wat is de rol van apps in logistie..

AEB Nederland

Pieter Meijer (Pervorm) nieuw bestuurslid DDMA

Data Academie (DD..

Onderzoek van Riverbed wijst uit: bedrijven hebben moeite me..

Riverbed

Hoog water laat ook het gebruik van waterstand-app stijgen

ICT Group N.V.

Self Check-Out (SCO) oplossing van Toshiba Tec live bij DEEN..

Toshiba

Manhattan Associates verbindt het callcenter met de verwacht..

Manhattan Associa..

Sogeti breidt testactiviteiten uit in India

Sogeti Nederland..
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